
 
 
 
 

Про хід виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
27.04.2016 № 202/2016-р “Про під-
сумки проходження опалювального 
сезону 2015/2016 року та організа-
цію підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та со-
ціальної сфери області до роботи в 
зимовий період 2016/2017 року” 

 
 

Відповідно до статей 6, 20, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві дер-
жавні адміністрації”, з метою забезпечення своєчасної підготовки житлово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2016/2017 року, враховуючи інформацію з цього питання (до-
дається): 

1. Звернути увагу голів Віньковецької, Полонської, Теофіпольської, Че-
меровецької районних державних адміністрацій та Шепетівського міського 
голови на незадовільний стан розрахунків за спожитий природний газ. 

2.  Головам Полонської, Городоцької районних державних адміністрацій, 
рекомендувати Дунаєвецькому міському голові сприяти своєчасній виплаті 
заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства та ліквіда-
ції існуючої заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

3.1. Забезпечити економію використання енергоносіїв у закладах бюд-
жетної сфери, впровадження заходів з енергозбереження. 

3.2. У вересні поточного року розглянути на засіданнях колегій рай-
держадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного 
значення) рад питання стану підготовки житлово-комунального господарства 
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та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах опалювального сезону 
2016/2017 року, вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків та забезпечення 
безумовного виконання завдань з підготовки об’єктів житлово-комунально-
го господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2016/2017 року. 

3.3. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо:  
3.3.1. Необхідності створення у будинках ОСББ та обрання управителя 

будинку, а також основних положень законних та підзаконних актів, які регу-
люють це питання. 

3.3.2. Забезпечення стовідсоткового обліку теплової енергії у житлових 
будинках. 

3.3.3. Надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних по-
слуг в умовах підвищення цін і тарифів. 

3.4. Розробити плани першочергових заходів із запобігання надзвичай-
ним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру та узгодити з підрозділами ДСНС України в 
області оперативні плани дій щодо локалізації можливих наслідків аварій на 
системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання. 

3.5. Передбачити першочергове резервне забезпечення теплопостачан-
ням найважливіших соціальних об’єктів: дошкільних закладів, закладів освіти 
та охорони здоров’я. 

3.6. До 01 жовтня 2016 року забезпечити своєчасне проведення устано-
вами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, 
розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги. 

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
4.1. Забезпечити виконання теплопостачальними підприємствами заходів 

щодо зменшення споживання природного газу. 
4.2. Провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств 

житлово-комунального господарства, стану витрат у собівартості послуг, вико-
ристання палива, електричної та теплової енергії, реалізувати заходи із забез-
печення найсуворішого дотримання питомих норм та лімітів їх споживання, 
виконання завдань з їх економії. 

4.3. Забезпечити погашення заборгованості з оплати за електроенергію, 
спожитий природний газ, укладання угод на постачання газу на опалювальний 
період та отримання лімітів на природний газ до 01 жовтня 2016 року. 
Посилити відповідальність керівників підприємств теплового та водопровідно-
каналізаційного господарств за несвоєчасну оплату використаних обсягів газу 
та електроенергії. 

4.4. Вжити заходів щодо приведення тарифів на теплову енергію, по-
слуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, водопоста-
чання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій до 
економічно обґрунтованого рівня в умовах підвищення цін на енергоносії та 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року 
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№ 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги”. 

5. Рекомендувати: 
5.1. ПАТ “Хмельницькгаз”, ПАТ “Шепетівкагаз”, ТОВ “Хмельницькгаз 

Збут” забезпечити своєчасне виконання заходів з підготовки газового госпо-
дарства до роботи в осінньо-зимовий період та необхідні умови для надійного 
та безперебійного газопостачання споживачам області. 

5.2. ПАТ “Хмельницькобленерго” забезпечити своєчасне виконання за-
ходів з підготовки енергогосподарства до роботи в осінньо-зимовий період та 
необхідні умови для надійного та безперебійного електропостачання спо-
живачам області. 

6. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації здійснювати постійний моніторинг стану підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період, про що своєчасно інформувати Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та 
вживати оперативних заходів щодо усунення недоліків і проблемних питань 
під час підготовки до опалювального періоду. 

7. Районним державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконав-
цям про результати проведеної роботи поінформувати управління житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації до 10 жовтня 
2016 року для подальшого інформування обласної державної адміністрації до 
31 жовтня поточного року. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


