
 
 
 
 
Про стан виконання завдань з підго-
товки житлово-комунального госпо-
дарства та соціальної сфери до роботи 
в зимовий період 2021/2022 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 
2021/2022 року, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати сільським, 
селищним, міським головам вжити заходів щодо: 

1) стовідсоткового оснащення приладами обліку теплової енергії житло-
вих багатоквартирних будинків та будівель бюджетних установ, які під’єднано 
до систем централізованого теплопостачання; 

2) перегляду тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води 
до нового опалювального сезону 2021/2022 року; 

3) забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки 
об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призна-
чення до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року та підписання актів 
готовності об’єктів теплового господарства та паспортів готовності житлових 
будинків і споруд до проходження опалювального сезону; 

4) забезпечити своєчасне укладення договорів на постачання та розподіл 
природного газу та електроенергії підприємствами житлово-комунального гос-
подарства, бюджетної та соціальної сфери до початку опалювального сезону 
2021/2022 року. 

2. Рекомендувати: 
1) керівникам органів місцевого самоврядування: 
до 25 вересня 2021 року вжити заходів щодо виконання планових робіт з 

перевірки димових і вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів у 
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багатоповерхові будинки, а також приведення в належний технічний стан 
сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду; 

до 01 жовтня 2021 року продовжити роботу щодо створення аварійних 
бригад та диспетчерських пунктів, забезпечити розробку маршрутів руху 
спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці та укладення угод на залучення 
додаткової спеціалізованої техніки на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій, а також створення резервного запасу пально-мастильних матеріалів, 
обладнання та інструментів; 

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

забезпечити всі працюючі об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, 
заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання; 

до 15 жовтня 2021 року відпрацювати плани взаємодії та реагування на 
надзвичайні ситуації, які можуть виникнути під час проходження опалюваль-
ного сезону 2021/2022 року; 

2) АТ “Хмельницькгаз”, ПрАТ “Шепетівкагаз”, АТ “Хмельницькобл-
енерго” забезпечити своєчасне виконання заходів з підготовки до роботи в 
осінньо-зимовий період та необхідні умови для надійного та безперебійного 
постачання газу та електроенергії усім категоріям споживачів. 

3. ДП “Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг”, рекомендувати 
Службі автомобільних доріг в області забезпечити підготовку спеціальної та 
снігоочисної техніки та створення необхідних запасів пально-мастильних та 
посипочних матеріалів. 

4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого 
самоврядування, іншим виконавцям про результати проведеної роботи інфор-
мувати Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації до 01 та 15 числа щомісячно, до 
01 листопада 2021 року, для подальшого інформування керівництва обласної дер-
жавної адміністрації до 05 та 20 числа кожного місяця до 01 листопада 2021 року. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


