
 
 
 
 
Про хід виконання завдань по підго-
товці житлово-комунального господар-
ства області та соціальної сфери до ро-
боти в зимовий період 2017/2018 року 

 
 

На підставі статей 6, 20, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2017/2018 року, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам Кам’янець-Подільської (В. Сукачу) та Городоцької (В. Кро-
пивницькому) районних державних адміністрацій забезпечити своєчасну ви-
плату заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального го-
сподарства та ліквідацію існуючої заборгованості із заробітної плати на цих 
підприємствах. 

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

2.1. Розглянути у вересні цього року на засіданнях колегій райдержадмі-
ністрацій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 
рад питання підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів со-
ціальної сфери до роботи в умовах опалювального сезону 2017/2018 року. 

2.2. Забезпечити до 01 жовтня 2017 року виконання заходів з підготовки 
об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного при-
значення до роботи в осінньо-зимовий період та підписання актів готовності 
об’єктів теплового господарства та паспортів готовності житлових будинків і 
споруд до проходження опалювального сезону. 

2.3. Вжити заходів щодо проведення до 25 вересня 2017 року моніто-
рингу справності газових котлів у будинках індивідуальної забудови та квар-
тирах багатоквартирних будинків, які обладнані автономним опаленням. 
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2.4. Забезпечити до 01 жовтня 2017 року підготовку спеціалізованої тех-
ніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі проти-
ожеледними сумішами і необхідну кількість посипочного матеріалу. 

2.5. Провести до 01 жовтня поточного року роз’яснювальну роботу щодо 
погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості за 
спожиті енергоносії та забезпечення щомісячної їх оплати. 

2.6. До 01 листопада 2017 року визначити потребу у захисних спорудах 
(подвійного призначення, найпростіших укриттів) з урахуванням чисельності 
населення, розташованих у підвальних та цокольних приміщеннях житлового 
фонду, провести їх обстеження та забезпечити приведення у належний стан. 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
3.1. Забезпечити контроль за виконанням планових показників з комп-

лексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року. 

3.2. Взяти під особистий контроль та забезпечити до 15 вересня 2017 року 
виконання підприємствами житлово-комунального господарства робіт із про-
мивки трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внут-
рішньобудинкових систем опалення. 

3.3. До 25 вересня 2017 року забезпечити виконання планових робіт 
щодо перевірки димових і вентиляційних каналів, щільності інженерних вво-
дів у багатоповерхові будинки, а також приведення в належний технічний стан 
сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду. 

3.4. До 15 жовтня 2017 року створити аварійні бригади та диспетчерські 
пункти, забезпечити розробку маршрутів руху спецтехніки під час снігопадів 
та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також створити резервний запас 
пально-мастильних матеріалів і шанцевих інструментів. 

3.5. Утворити за участю представників підпорядкованих підприємств 
житлово-комунального господарства комісії для проведення перевірок стану 
готовності житлових будинків, закладів соціальної сфери, котелень, теплових 
пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, 
контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики до опалювального періоду 
та забезпечити проведення таких перевірок до 15 вересня 2017 року. 

3.6. Звернути особливу увагу на впровадження заходів з модернізації ко-
мунальної теплоенергетики, енергозбереження та альтернативних джерел тепло-
постачання з метою зменшення та заміщення споживання природного газу. 

3.7. Забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 
теплову енергію для всіх теплопостачальних організацій, які не є ліцензіатами 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, з відображенням у них усіх складових витрат. 

3.8. Сприяти забезпеченню стовідсоткового обліку теплової енергії у 
житлових будинках та закладах соціальної сфери. 
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3.9. До 20 жовтня 2017 року відпрацювати плани взаємодії щодо порядку 
реагування на можливі надзвичайні ситуації протягом осінньо-зимового пе-
ріоду. 

3.10. У разі різкого погіршення погодних умов, які спричиняють усклад-
нення руху на автодорогах області, забезпечити чергування автомобілів підви-
щеної прохідності для буксирування транспортних засобів на складних ділян-
ках доріг. 

4. Рекомендувати: 
4.1. ПАТ “Хмельницькгаз”, ПАТ “Шепетівкагаз”, ТОВ “Хмельницькгаз 

збут”, ПАТ “Хмельницькобленерго”  забезпечити своєчасне виконання заходів 
з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та необхідні умови для на-
дійного та безперебійного газо-, електропостачання споживачам області. 

4.2. ДП “Хмельницький облавтодор” до 20 жовтня 2017 року завершити 
підготовку спеціальної і снігоочисної техніки, створити необхідні запаси па-
ливно-мастильних та посипочних матеріалів. 

5. 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 вжи-
вати оперативних заходів щодо усунення недоліків і проблемних питань під 
час підготовки до опалювального періоду. 

6. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування, іншим виконавцям про результати проведеної роботи 
поінформувати управління житлово-комунального господарства облдержадмі-
ністрації до 01 листопада 2017 року для подальшого узагальнення та інформу-
вання керівництва обласної державної адміністрації до 10 листопада 2017 року. 

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


