
 

 

 
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

від  13.02.2020  № 30-ОД 

м.Конотоп 

 

Про проведення в місті заходів  

до Всесвітньої кампанії «Година  

Землі 2020» 

 

 

Відповідно до  пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми підвищення 

енергоефективності у бюджетній сфері м.Конотоп на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 28.02.2019 (7 скликання 35 сесія), в 

рамках участі міста у всесвітньому природоохоронному русі «Година Землі 

2020», що ініційований Всесвітнім фондом природи (WWF), з метою 

привернення уваги до проблем змін клімату, збереження навколишнього 

природного середовища, ощадливого використання паливно-енергетичних 

ресурсів:  

1.Затвердити план проведення у місті заходів до Всесвітньої кампанії 

«Година Землі 2020» (додаток 1). 

2.Координацію проведення у місті заходів до Всесвітньої кампанії 

«Година Землі 2020» покласти на управління економіки  Конотопської міської 

ради (начальник Гапєєва Л.А.). 

3.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник   

Гапєєва Л.А.) інформацію про хід виконання розпорядження надати міському 

голові у термін до 15.04.2020. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

Міський голова                                       Артем СЕМЕНІХІН 
 

 

 

 

 

 

Людмила Гапєєва 6 61 66 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від   13.02.2020  №30-ОД 

План  

проведення у місті заходів до Всесвітньої кампанії «Година Землі 2020» 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Інформування  мешканців міста  

про проведення «Години Землі 

2020» (прохання вимкнути 

28.03.2020 о 20
30

 на 1 годину 

світло та електроприлади, що не 

є суттєво важливими) через 

мережу Інтернет 

До 

28.03.2020 

 

Сектор міської ради з 

питань внутрішньої 

політики, 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

 

2 Трансляція тематичного 

відеоролику «Години Землі 

2020» 

Протягом 

березня 

2020 року 

КЗ «Конотопська 

дитяча 

телерадіоорганізація 

«КОН-ТАКТ» 

3 Підготовка та розміщення у ЗМІ 

інформаційного повідомлення 

про кампанію для мешканців 

міста 

26.03.2020 Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

 

4 Друк та розміщення оголошень 

про акцію для мешканців міста у 

міському громадському 

транспорті 

23.03.2020 Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

5 Проведення акцій, конференцій, 

засідань у форматі «круглого 

столу», тематичних виховних 

годин в освітніх закладах міста  

Протягом 

березня 

2020 року 

Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 

 Проведення виставок дитячих 

робіт, конкурсів малюнків, 

стіннівок на екологічну тематику 

в освітніх закладах міста 

Протягом 

березня 

2020 року 

Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 

 Проведення у бібліотеках міста 

«Екологічного тижня» 

(тематичні експозиції, 

інформування відвідувачі) 

23.03.2020-

27.03.2020 

Відділ культури і 

туризму Конотопської 

міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                    Любов ДУБОВИК 

 

Начальник управління економіки                                     Людмила ГАПЄЄВА 


