
 

 
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

від  13.02.2020  №31-ОД 

м.Конотоп 

 

Про проведення в місті Конотоп 

воркшопу «Екологія&Енергія» 

 

 

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), з 

метою привернення уваги до проблем змін клімату, збереження навколишнього 

природного середовища, ощадливого використання паливно-енергетичних 

ресурсів: 

1.Провести 20 березня 2020 року воркшоп «Екологія&Енергія», що 

передбачає заходи згідно програми (додаток 1). 

2.Затвердити план проведення у місті воркшопу «Екологія&Енергія» 

(додаток 2). 

3.Координацію проведення у місті воркшопу «Екологія&Енергія» 

покласти на управління економіки  Конотопської міської ради (начальник 

Гапєєва Л.А.). 

4.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник               

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

голові у термін до 15.04.2020. 

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

Міський голова                                       Артем СЕМЕНІХІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Гапєєва 6 61 66 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 13.02.2020  №31-ОД 

 

ПРОГРАМА 

воркшопу «Екологія&Енергія» 

20 березня 2020 року  

 

Час Пункт програми 

12.10-13.00 Відкриття заходу, представлення експертів з інших міст, 

спікерів станцій 

13.00-15.00 Робота на станціях: станція №1 «Екобудівлі», станція №2 

«Шкідливі речовини для довкілля», станція №3 «Компост. 

Харчова сталість», станція №4 «Вода», станція №5 

«Тепло», станція №6 «Світло» 

11.30-15.00 Виставка екологічної продукції, виробів, виробників 

11.30-15.00 Робота селфі зони (інсталяція спільного дерева 

«екологічних справ», тематична експозиція, виставка 

виробів з апсайклінгу) 

12.10-13.00 Робота секції №7 «Екологічний досвід американських 

шкіл» 

13.10-14.00 Робота секції №8 «Цілі сталого розвитку ООН. Переробка 

сміття» 

16.00-19.00 Екскурсійна програма для експертів з інших міст 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                     Любов ДУБОВИК 

 

 

Начальник управління економіки                                    Людмила ГАПЄЄВА 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  13.02.2020  №31-ОД 

 

 

План  

проведення у місті воркшопу «Екологія&Енергія», 

МЦКіД «Кінотеатр Мир» 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Інформування  мешканців міста  

про проведення воркшопу 

«Екологія&Енергія» через 

мережу Інтернет 

До 

20.03.2020 

 

Сектор міської ради з 

питань внутрішньої 

політики, 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

2 Забезпечення приміщення, 

необхідної техніки та обладнання 

для проведення воркшопу 

«Екологія&Енергія» 

20.03.2020 Відділ культури 

Конотопської міської 

ради 

3 Підготовка виставки екологічної 

продукції, виробів, виробників, 

народних майстрів 

20.03.2020 Відділ культури 

Конотопської міської 

ради, 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

4 Залучення модератора, для 

проведення воркшопу 

«Екологія&Енергія», підготовка 

сценарію відкриття 

20.03.2020 Відділ культури 

Конотопської міської 

ради, 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

5 Підготовка фотозони (тематична 

експозиція, виставка виробів з 

апсайклінгу) 

20.03.2020 

 

Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 

6 Підготовка фотозони (інсталяція 

спільного дерева «екологічних 

справ») 

20.03.2020 

 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 



2 

Продовження додатку 
 

8 Координація роботи станцій №1 

«Екобудівлі», №2 «Шкідливі 

речовини для довкілля», №3 

«Компост. Харчова сталість», 

№4 «Вода», №5 «Тепло»,         

№6 «Світло» та секцій №7 

«Екологічний досвід 

американських шкіл», №8 «Цілі 

сталого розвитку ООН. 

Переробка сміття» 

20.03.2020 

 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

10 Підготовка та проведення 

екскурсійної програми містом 

для експертів з інших міст 

20.03.2020 Відділ культури 

Конотопської міської 

ради, 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

11 Забезпечення фото- та 

відеозйомки воркшопу 

«Екологія&Енергія», 

підготовка та трансляція 

тематичного відеоролику 

20.03.2020 

 

 

До 01.04.2020 

КЗ «Конотопська 

дитяча 

телерадіоорганізація 

«КОН-ТАКТ» 

12 Виготовлення роздаткових 

матеріалів (програма, флаєри, 

екобраслети) 

До 

20.03.2020 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

13 Забезпечення присутності 

учасників на: 

- станціях №1-№6: 60 осіб (учнів 

6-8 класів), 

- секції №7: 25 осіб (вчителів 

біолого-природничого напрямку, 

представники Конотопського 

міського методичного кабінету), 

- секції №8: 25 осіб (учнів 9-11 

класів) 

20.03.2020 Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 

14 Забезпечення присутності 

вчителів для супроводу: 

- станцій №1-№3, секцій №7-№8 

та екскурсійної програми для 

експертів з інших міст (6 осіб 

англомовних), 

- груп учнів, які працюватимуть 

на станціях (6 осіб) 

20.03.2020 Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 



3 

Продовження додатку 

15 Організувати та забезпечити  

роботу секцій №4-№6 

До 

20.03.2020 

Відділ освіти 

Конотопської міської 

ради 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                     Любов ДУБОВИК 

 

 

Начальник управління економіки                                    Людмила ГАПЄЄВА

  


