
 
 
 
 

Про завершення підготовки об’єктів жит-
лово-комунального господарства та об’єк-
тів соціальної сфери області до опалю-
вального сезону 2017/2018 року, стан про-
ходження опалювального сезону та роз-
рахунків підприємств житлово-комуналь-
ного господарства області за використані 
енергоносії 

 
 

Відповідно до статей 6, 20, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою забезпечення стабільного проходження опалювального 
періоду 2017/2018 року, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій вжити заходів щодо: 
1.1. Своєчасного проведення установами та організаціями, що фінансу-

ються з державного і місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та 
надані житлово-комунальні послуги та економне їх використання.  

1.2. Вирішення питання про персональну відповідальність керівників 
теплопостачальних організацій за несвоєчасну оплату використаних обсягів 
газу, погашення заборгованості теплопостачальних підприємств перед НАК 
“Нафтогаз України”. 

1.3. Оперативного виконання першочергових заходів із запобігання над-
звичайним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного характеру, локалізації можливих наслідків 
аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання. 

1.4. Першочергового резервного теплопостачання найважливіших соці-
альних об’єктів: дошкільних закладів, закладів освіти та охорони здоров’я. 

1.5. Організації цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб та їх 
оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час 
початку та проходження опалювального сезону 2017/2018 року. 
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1.6. Інформування Кризового центру та управління житлово-комуналь-
ного господарства облдержадміністрації про аварійні ситуації, що можуть ви-
никати під час початку та проходження опалювального сезону 2017/2018 року. 

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
2.1. Першочергово розпочати опалювальний сезон на об’єктах, для теп-

лопостачання яких не використовується природний газ, а також у загально-
освітніх та дошкільних навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та 
інших закладах соціальної сфери, обладнаних автономними системами опа-
лення. 

2.2. Інформувати протягом доби управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації щодо прийнятих рішень про початок та 
закінчення опалювального сезону.  

2.3. Вжити заходів для зниження рівня кредиторської заборгованості за 
спожитий  теплопостачальними організаціями комунальної форми власності 
природний газ та підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства 
комунальної форми власності за використану електроенергію. 

2.4. Розглянути питання щодо фінансового забезпечення виконання зо-
бов’язань теплопостачальних підприємств, необхідних для реструктуризації 
заборгованості за спожитий природний газ підприємствами, що беруть участь 
у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону України “Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопоста-
чання і водовідведення за спожиті енергоносії”. 

2.5. Розглянути можливість збільшення видатків місцевих бюджетів на 
підтримку підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення 
їх сталої роботи протягом опалювального сезону 2017/2018 року. 

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування про результати проведеної роботи інформувати управ-
ління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації 
щомісяця, до 01 числа, протягом опалювального періоду 2017/2018 року для 
подальшого інформування обласної державної адміністрації. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації здійснювати постійний моніторинг стану проходження опалю-
вального сезону та інформування Мінрегіону протягом опалювального періоду 
2017/2018 року. 

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


