
 
 
 
 
 

Про стан виконання завдань по підго-
товці житлово-комунального господар-
ства області та соціальної сфери до ро-
боти в зимовий період 2018/2019 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 
2018/2019 року, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Звернути увагу Шепетівського міського голови на незадовільний стан 
розрахунків за спожитий природний газ ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” та 
рекомендувати вжити заходів щодо недопущення зриву опалювального сезону 
2018/2019 року у місті Шепетівка.  

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

1) розглянути у вересні цього року на засіданнях колегій райдержадміні-
страцій, засіданнях виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) 
рад, інших органів місцевого самоврядування питання виконання заходів з 
підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 
до стабільної роботи в умовах опалювального сезону 2018/2019 року; 

2) вжити заходи щодо стовідсоткового оснащення побудинковими при-
ладами обліку теплової енергії житлових багатоквартирних будинків та буді-
вель бюджетних установ, які під’єднано до централізованої системи опалення; 

3) вжити заходи щодо виконання планових показників з комплексної 
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-
культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року. 

3. ДП “Служба місцевих автодоріг” завершити виконання запланованих 
заходів з підготовки місцевих доріг до роботи в осінньо-зимовий період. 
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4. Рекомендувати: 
1) органам місцевого самоврядування: 
вжити заходів щодо виконання планових робіт з перевірки димових і 

вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів у багатоповерхові бу-
динки, а також приведення в належний технічний стан сигналізаторів загазо-
ваності підвальних приміщень житлового фонду; 

забезпечити дотримання підприємствами теплопостачання, централізо-
ваного водопостачання і водовідведення положень Закону України “Про за-
ходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та тепло-
генеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення за спожиті енергоносії” у частині надання гарантій на вико-
нання ними договорів реструктуризації заборгованості за спожиті енергоносії; 

створити аварійні бригади та диспетчерські пункти, забезпечити роз-
робку маршрутів руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці та укла-
дення угод на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, а також створити резервний запас паливно-мастильних 
матеріалів і шанцевих інструментів; 

забезпечити достатню кількість та готовність автономних та аварійних 
джерел енергозабезпечення об’єктів житлово-комунального господарства; 

забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охо-
рони здоров’я тощо) резервними джерелами енергопостачання; 

2) 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 
надійного та безперебійного газо-, електропостачання споживачам області; 

3) ДП “Хмельницький облавтодор” завершити підготовку спеціальної і 
снігоочисної техніки, створити необхідні запаси паливно-мастильних та поси-
почних матеріалів. 

5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання вживати заходів щодо своєчасного виконання запланованих заходів з під-
готовки до опалювального сезону. У разі потреби, інформувати облдержадмі-
ністрацію з цих питань. 

6. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування, іншим виконавцям про результати проведеної роботи по 
кожному пункту інформувати управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації до 01 та 15 числа кожного місяця, до 01 листопада по-
точного року, для подальшого моніторингу стану підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 
період, узагальнення інформації та інформування обласної державної адміні-
страції до 05 та 20 числа кожного місяця, до 01 листопада 2018 року. 
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7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


