
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  
 

НАКАЗ 
 

02 червня 2014 року             м. Київ               № 84 

 

 

Про затвердження Плану заходів 

з енергозбереження і скорочення 

витрат на комунальні послуги та  

енергоносії у 2014 році 
 

 

На виконання пункту 12 Заходів щодо економного та раціонального 

використання державних коштів, передбачених для утримання місцевих та 

апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації 

України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії судів 

України, Національної школи суддів України, затверджених наказом 

Державної судової адміністрації України від 23.05.2014 № 81, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів з енергозбереження і скорочення витрат на 

комунальні послуги та енергоносії в Державній судовій адміністрації України 

у 2014 році (далі – План заходів), що додається. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів Державної судової адміністрації 

України забезпечити виконання Плану заходів. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Положишника В.В.  

 

 

 

Голова                                                         З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної судової адміністрації 

України 

02.06.2014 року № 84 
 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії  

в Державній судовій адміністрації України (ДСА України) у 2014 році 

  

 

№

 з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Забезпечити режим економного 

використання електричної енергії в 

службових кабінетах ДСА України 

постійно Керівники всіх 

структурних підрозділів  

2 Заборонити використання 

електрообігрівачів для опалення 

приміщень (за умови належного 

функціонування системи 

централізованого опалення) 

постійно Керівники всіх 

структурних підрозділів  

3 Дотримуватися технічних 

рекомендацій щодо експлуатації 

кондиціонерів, зокрема 

температурних обмежень 

зовнішнього повітря, закриття вікон 

і дверей тощо 

постійно Керівники всіх 

структурних підрозділів  

4 Працівникам ДСА України 

після закінчення роботи обов’язково 

виключати оргтехніку та 

електроприлади, що розміщуються в 

робочих кабінетах  

постійно Керівники всіх 

структурних підрозділів 

5 Забезпечити застосування 

енергоефективних освітлювальних 

приладів під час заміни ламп 

розжарювання, що вийшли з ладу, 

після повного використання раніше 

закуплених 

постійно Начальник 

управління матеріально-

технічного забезпечення 

6 Забезпечити економне 

використання освітлювальних 

приладів у місцях загального 

користування та коридорах  

постійно Керівники всіх 

структурних підрозділів 

7 Забезпечити режим економного 

використання води та робочого 

стану обладнання з метою 

виключення протікання в 

приміщеннях ДСА України 

постійно Керівники 

структурних підрозділів 

та завідувач 

господарства ДСА 

України 

 

 

 


