УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.05.2020

Шепетівка

№ 123/2020-р

Про
підсумки
проходження
опалювального сезону 2019/2020
року та організацію підготовки до
роботи
об’єктів
житловокомунального
господарства
та
соціальної сфери до роботи в
зимовий період 2020/2021 року
На підставі статей 6, 20 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житловокомунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення,
своєчасного початку опалювального сезону 2020/2021 років, заслухавши
інформацію з цього питання (додаток 1):
1. Затвердити план заходів з підготовки галузі та об’єктів соціальної
сфери району до роботи в зимовий період 2020/2021 років (додається).
2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної
державної адміністрації, рекомендувати головам Грицівської селищної,
Ленковецької, Судилківської, Плесенської сільських об’єднаних територіальних
громад, сільським головам та іншим виконавцям забезпечити виконання
затвердженого плану заходів.
3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації про хід виконання цього розпорядження прозвітувати
на засіданні колегії районної державної адміністрації у вересні 2020 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови адміністрації згідно розподілу обов’язків.
Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток 1
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 123/2020-р
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки проходження опалювального сезону 2019/2020 року та
організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в зимовий період 2020/2021 року
У минулому році завдяки завчасно проведеним місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями району заходам, вдалося забезпечити повну
технічну готовність галузі до роботи в умовах опалювального сезону.
У районі функціонують 32 котельні, 28 в закладах освіти та 4 в закладах
охорони здоров’я.
З 27 закладів освіти 5 працюють на газу, 22 на твердому паливі. В
закладах охорони здоров’я котельні працюють на твердому паливі, вугіллі,
брикеті та дровах.
З 25 дошкільних закладів 10 на електроопаленні, 3 опалюються газом,
11 твердим паливом.
Навчальні заклади району опалювальний сезон розпочали вчасно.
Незважаючи на недостатнє фінансування, в загальноосвітніх школах та дитячих
дошкільних закладах було своєчасно проведено в міжопалювальний період
ремонтні та планово-попереджувальні роботи на котельному обладнанні та
теплових мережах.
Підготовлено до роботи взимку автоматику, електрообладнання та
газове господарство. Котельні і опалювальні системи витримали опалювальний
період без аварійних ситуацій. Температурний режим дотримувався відповідно
до норми. Твердим паливом навчальні заклади були забезпечені повністю.
Розрахунки за спожиті енергоносії проводились вчасно та в повному
обсязі. Кредиторської заборгованості немає.
З метою уникнення понаднормових втрат теплової енергії перед
початком опалювального сезону 2019/2020 років
- в Городнявській ЗОШ І-ІІІ ступенів було проведено заміну 29 вікон на
металопластикові та 570 м² покрівлі даху (на суму 701 тис.гривень) ;
- в Крачанівській гімназії (Грицівська ОТГ) замінено 6 вікон та 1 двері на
металопластикові;
- у Великорішнівському закладі дошкільної освіти (Ленковецька ОТГ)
замінено 20 вікон та 15 дверей на металопластикові;
- проведено монтаж твердопаливного котла та поточний ремонт
котельної труби у Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
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- у Судилківській філії реконструйовано котельню з переведенням з
електроопалення на твердопаливний котел (пелети).
- у Судилківському ліцеї проведено ремонт зовнішньої тепломережі 130
п/м, у Судилківській філії проведено ремонт зовнішніх водо мереж 95 п/м.
Складним лишається питання ремонту та заміни систем опалення в
закладах культури, 48% з яких працюють на пічному опаленні. В закладах
культури сіл Плесна, Пліщин, Корчик, Ленківці було встановлено
твердопаливні котли, Рилівка, Рожична, Орлинці, Білопіль та частково
Судилківський будинок культури опалюються конвекторами.
Грицівським комунальним підприємством "Аква" в межах підготовки до
зими та з метою зменшення втрат в інженерних мережах проведено ремонтні
роботи водомережі та каналізаційної системи 400 метрів, замінено 4 насоси,
поновлено паспорти 3 артсвердловин.
У районі були проведені роботи щодо підготовки дорожньо-мостового
господарства до зимового періоду 2019-2020 року. На поточний ремонт
комунальних доріг було використано 5311 тис. гривень. Складним залишається
питання підготовки дорожнього господарства в цьому році, на даний час
ремонт доріг ще не розпочався.
Наразі вже розпочато обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем
каналізації, визначаються об’єми робіт, які необхідно виконати по підготовці до
опалювального сезону та розроблено план заходів з підготовки галузі та
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.

Начальник відділу ЖКГ,містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики
та захисту довкілля адміністрації

Руслан ДОРОЩУК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови
районної
державної адміністрації
04.05.2020 № 123/2020-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки галузі та об’єктів соціальної сфери району
до роботи в зимовий період 2020/2021 року
№
п/п
1.

Термін
виконання
Підготувати об’єкти соціальної До 01.09.2020
сфери та житлового фонду до
роботи в зимовий період
2020/2021 року

2.

Здійснити обстеження мереж
тепло-, водопостачання, систем
каналізації
в
районі,
за
підсумками якого розробити
графіки проведення необхідних
ремонтних робіт, про що
інформувати
облдержадміністрацію
щомісячно станом на 12 та 27
число починаючи з 27 травня
Забезпечити
житловокомунальними
послугами
установи соціальної сфери,
населення, інших споживачів
Забезпечити рівень розрахунків
за спожитий природний газ та
електроенергію,
комунальні
послуги
населенням
в
опалювальному
сезоні
2020/2021 року
Проводити
роз’яснювальну
роботу із залученням засобів
масової інформації, з питань
енергозбереження, погашення
боргів
і
розрахунків
за
енергоносії та надані житловокомунальні
послуги,
підготовки об’єктів житловокомунального господарства до

3.

4.

5.

Назва заходу

Виконавці

Відділ
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля, відділ
освіти, культури, молоді та спорту,
ОТГ, сільські голови, заклади охорони
здоров’я, підприємства, установи та
організації, яким належать об’єкти
житлового фонду
Щомісячно
Відділ
житлово-комунального
станом на 12 господарства,
містобудування,
та 27 число
архітектури,
інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля, відділ
освіти, культури, молоді та спорту,
ОТГ, сільські голови, заклади охорони
здоров’я, підприємства, установи та
організації, яким належать об’єкти
житлового фонду
Постійно

Підприємства, установи, організації, які
надають житлово-комунальні послуги

До 1 липня
2020 року не
нижче 80%, до
1 жовтня 2020
року
–
стовідсотково
Постійно

Підприємства ПАТ «Шепетівкагаз»,
РЕМ, Грицівське КП «Аква», ОТГ,
сільські голови

Відділ
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики
та
захисту
довкілля
райдержадміністрації

5
роботи взимку
6.

7.

8.

9.

10.

Розробити план першочергових
заходів
із
запобігання
надзвичайним ситуаціям та
узгодити з районним відділом
Головного управління ДСНС
України в області оперативні
плани дій, спрямовані на
локалізацію
можливих
наслідків аварій на системах
газо-, тепло- і водопостачання
Забезпечити
дотримання
доведених
лімітів
газопостачання
споживачам
району
Забезпечити необхідні умови
для
надійного
та
безперебійного
електропостачання споживачам
району та своєчасне виконання
заходів
з
підготовки
енергогосподарства до роботи
в зимовий період, план-графіки
надати в райдержадміністрацію
до 15.06.2020 року
Провести
роботи
щодо
належної
підготовки
снігоочисної техніки, заготівлі
посипочних, протиожеледних
матеріалів та реагентів, планграфіки
надати
в
райдержадміністрацію
до
15.06.2020 року
Проводити
моніторинг
з
питань
підготовки
до
проходження опалювального
сезону
2020/2021
року,
вживати оперативних заходів
щодо усунення виявлених
недоліків
та
проблемних
питань

До 01.09.2020

Сектор з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації

Постійно

ПАТ «Шепетівкагаз»

Постійно

Район електричних мереж

До 01.10.2020р

Хмельницький
Облавтодор
«Шепетівська ДЕД»

Постійно

Відділ
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики
та
захисту
довкілля
райдержадміністрації, відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації, ОТГ, сільські
голови, заклади охорони здоров'я,
підприємства, установи та організації,
яким належать об’єкти житлового
фонду

Начальник відділу ЖКГ,містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики
та захисту довкілля адміністрації

філія

Руслан ДОРОЩУК
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