
 
 
 
 
Про підсумки проходження опалюваль-
ного сезону 2019/2020 року та органі-
зацію підготовки об’єктів житлово-кому-
нального господарства та соціальної 
сфери області до роботи в зимовий 
період 2020/2021 року 

 
 

На підставі статей 6, 20, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-
комунального господарства, своєчасного початку опалювального сезону 
2020/2021 року, враховуючи інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіальними гро-
мадами: 

1) проаналізувати до 12 травня поточного року роботу житлово-кому-
нального господарства в осінньо-зимовий період 2019/2020 року на засіданнях 
колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів відповідних 
органів місцевого самоврядування та затвердити заходи з підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2020/2021 року;  

2) взяти на особистий контроль питання своєчасного виконання затверд-
жених заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період; 

3) вжити заходів щодо забезпечення повного погашення заборгованості 
за спожиті енергоносії підприємствами та установами, що фінансуються з 
місцевих бюджетів. 

2. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, головам, 
обраним об’єднаними територіальними  громадами: 

1) вжити заходів щодо забезпечення ліквідації наявної заборгованості за 
природний газ та електроенергію підприємствами житлово-комунального 



2 
 
господарства та бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюд-
жетів; 

2) звернути особливу увагу на впровадження заходів з модернізації 
комунальної теплоенергетики та впровадження альтернативних джерел тепло-
постачання з метою енергозбереження та зменшення споживання природного 
газу; 

3) здійснити заходи щодо укладення із споживачами нових договорів на 
житлово-комунальні послуги відповідно до вимог діючого законодавства та із 
застосуванням економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні по-
слуги;  

4) забезпечити до 01 серпня 2020 року стовідсотковий комерційний облік 
теплової енергії та водопостачання у житлових будинках. 

3. Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації: 

1) здійснювати моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунально-
го господарства та соціальної сфери області до роботи в зимовий період 
2020/2021 року на 01 число кожного місяця, до 01 листопада 2020 року;  

2) систематично надавати методичну допомогу підприємствам житлово-
комунального господарства області з питань, що стосуються підготовки галузі 
до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року; 

3) про хід виконання цього розпорядження прозвітувати на засіданні 
колегії обласної державної адміністрації у серпні 2020 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


