від 16 липня 2013 року

№ 199-р
смт Голованівськ

Про заходи з підготовки до
опалювального сезону 2013/2014 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку
підприємств паливно-енергетичного
комплексу,
житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньозимовий період 2013/2014 року, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 08 травня 2013 року № 234-р «Про підсумки роботи
господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2012/2013 року та
заходи щодо підготовки до опалювального сезону 2013/2014 року» та з метою
своєчасної і якісної підготовки господарського комплексу району до роботи в
осінньо-зимовий період 2013/2014 року:
1. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад
відповідно до повноважень, передбачених статтею 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:
затвердити комплекс заходів щодо підготовки господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року з урахуванням
випробувань об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери,
усунення недоліків минулого опалювального сезону та визначення джерел
фінансування;
забезпечити завершення проведення робіт і заходів з підготовки до
опалювального сезону 2013/2014 року у повному обсязі до 15 вересня
2013 року;
до 30 вересня 2013 року забезпечити заготівлю не менше 40% від потреби
на опалювальний сезон запасів усіх видів палива для котелень закладів
соціальної сфери;
забезпечити підготовку теплового господарства та житлового фонду до
опалювального сезону 2013/2014 року відповідно до вимог Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378;

2
ініціювати розгляд питання про приведення тарифів на послуги з
водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво;
передбачити у місцевих бюджетах у повному обсязі видатки на оплату
комунальних послуг установами та організаціями, які фінансуються за рахунок
коштів бюджетів усіх рівнів, з урахуванням нових тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення;
забезпечити виконання заходів з технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства, енергозбереження, спрямовані на
зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення рівня та
якості надання житлово-комунальних послуг населенню;
розробити до 01 червня 2013 року заходи з енергозбереження, спрямовані
на зменшення споживання закладами соціальної сфери паливно-енергетичних
ресурсів, з визначенням джерел їх фінансування, передбачивши впровадження
альтернативних видів палива;
посилити контроль за станом утримання димових і вентиляційних
каналів, їх оголовків, герметизацією інженерних вводів у житлових будинках
відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України;
посилити контроль комісії для перевірок житлово-експлуатаційних
організацій стосовно виконання ними функцій в частині контролю за технічним
станом димових і вентиляційних каналів та внутрішньобудинкових систем
газопостачання та підприємств, яким дано дозвіл на проведення прочистки
димових і вентиляційних каналів.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
розглянути питання про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період
2013/2014 року на сесіях сільських, селищних рад;
забезпечити складання заявок від населення на постачання дров та
вугілля на опалювальний сезон 2013/2014 року, у разі необхідності надавати
допомогу в організації їх доставки до споживачів;
проінформувати про проведену роботу сектор житлово-комунального
господарства районної державної адміністрації в термін до 25 серпня 2013 року.
3. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації, Голованівській центральній
районній
лікарні,
управлінню
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації забезпечити до 10 вересня 2013 року на об’єктах
підвідомчих організацій і закладів підготовку до роботи в осінньо-зимовий
період 2013/2014 року котелень, теплових, водопровідних та каналізаційних
мереж, заготівлю нормативних запасів палива.
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4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету внести зміни до
кошторисів витрат у частині підготовки підвідомчих установ та організацій до
роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року, забезпечивши обов’язкове
впровадження приладів обліку води, природного газу, виконання робіт з
утеплення будівель та споруд.
5. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, сектору житловокомунального господарства райдержадміністрації:
провести аналіз структури собівартості послуг з водопостачання та втрат
питної води;
відпрацювати механізм погашення заборгованості населенням за надані
житлово-комунальні послуги.
6. Утворити районний штаб з питань підготовки господарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року та
затвердити його склад згідно з додатком.
7. Виконкомам сільських, селищних рад, управлінню економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації,
відділу освіти молоді та спорту, відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації, управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації, Голованівській центральній районній лікарні про
виконання даного розпорядження по підготовці до роботи в осінньо-зимовий
період 2013/2014 років інформувати сектор житлово-комунального
господарства райдержадміністрації не пізніше 26 та 10 числа кожного місяця,
починаючи з травня 2013 року, за формами звітів, що додаються.
8. Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації:
щомісяця до 29 та 13 числа надавати звітність за затвердженими формами
про виконання завдань по підготовці господарського комплексу району до
роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року департаменту житловокомунального господарства обласної державної адміністрації;
тримати на постійному контролі стан розрахунків та погашення
заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії
та усіх категорій споживачів за надані житлово-комунальні послуги;
до 30 вересня 2013 року організувати проведення підсумкової наради по
виконанню заходів з підготовки підприємств житлово-комунального
господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року.
9. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної
адміністрації від 28 травня 2012 року №237-р «Про підсумки роботи
господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період

4
2011/2012 року, заходи з підготовки до опалювального сезону 2012/2013 року»
та від 02 жовтня 2012 року № 467-р «Про початок опалювального сезону
2012/2013 року для індивідуального опалення житлових будинків».
10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.ДАНИЛЮК

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 липня 2013 № 199-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районного штабу з питань підготовки господарського комплексу району до
роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року
Голова штабу:
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Заступник голови штабу
Заступник голови районної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних повноважень
Секретар штабу
Спеціаліст І категорії сектору житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Члени штабу:
Начальник відділу, транспорту та зв’язку управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації,
начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації,
головний лікар Голованівської центральної районної лікарні,
начальник фінансового управління райдержадміністрації,
начальник
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
секретар Голованівської селищної ради (за згодою),
Побузький селищний голова (за згодою).

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 липня 2013 № 199-р
Форма 1
Кому подається: Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Виконком сільської, селищної ради, установи організації: _________________________________
ЗВІТ
про підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в зимових умовах 2013/2014 року
станом на ______________
Загальна кількість котелень з урахуванням сільських, селищних та відомчих котелень
одиниць
МВт/год
Загальна довжина теплових мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих теплових мереж _______ км _______
№
з/п

Види робіт

Код
рядка

Одиниця
виміру

1
1.

2
Підготовка котелень – всього
у тому числі:
1.1.Комунальні котельні місцевих рад
(з врахуванням сільських та селищних котелень)
Підлягають капітальному ремонту або
реконструкції – всього
у тому числі:
2.1. Комунальні котельні місцевих рад
Заміна котлів - всього
у тому числі:
3.1. На комунальних котельнях місцевих рад

3
1

4
од./тис.грн

2

од./тис.грн

3

од./тис.грн

х

4
5

од./тис.грн
од./тис.грн

х

6

од./тис.грн

2.

3.

Усього в
експлуатаці
ї
5

Завдання з
підготовки
6

Фактично
підготовл
ено
7

%
підготовки
8

2
1
4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.

2
3
4
5
6
7
од./тис.грн
х
Капітальний ремонт котлів комунальних
котелень місцевих рад
8
км/тис.грн
Підготовка теплових мереж (у двотрубному
обчисленні), випробування - усього
у тому числі:
5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад
9
км/тис.грн
10
км/тис.грн
х
Довжина теплових мереж, що підлягають
заміні (у двотрубному обчисленні) - усього
у тому числі:
6.1.Мережі комунальних котелень місцевих рад 11
км/тис.грн
х
усього
з них:
на попередньо ізольовані ППУ
12
км/тис.грн
х
13
од./тис.грн
Підготовка центральних теплових пунктів
місцевих рад
14
тис. грн.
х
Загальні обсяги коштів на виконання
підготовчих та ремонтних робіт
теплопостачання місцевих рад (за рахунок усіх
джерел фінансування)
Створення запасу палива на початок опалювального сезону
15
тонн/тис.грн.
х
Вугілля – усього
У тому числі:
1.1 На комунальних котельнях місцевих рад
16
тонн/тис.грн.
х
17
тонн/тис.грн.
х
Рідке паливо – усього
У тому числі:
2.1. На комунальних котельнях місцевих рад
18
тонн/тис.грн.
х

Перший заступник голови
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_____________________
(підпис)

7

__________________
(прізвище)

8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 липня 2013 № 199-р
Форма 2
Кому подається: Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Виконком сільської, селищної ради, установи організації: _________________________________
ЗВІТ
про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року
станом на ___________
Загальна кількість будинків з урахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду
одиниць млн.кв.м.
№
Види робіт
з/п
1
2
1. Комплексна підготовка будинків до зими з
видачею паспортів готовності – всього
у тому числі:
1. Житловий фонд комунальної власності
2. Житловий фонд ОСББ/ ЖБК
3. Житловий фонд громадської (колективної)
власності
4. Відомчий житловий фонд - всього
у тому числі:
Мінпаливенерго
Мінпромполітики

Код
рядка
3

Одиниця
виміру
4

1

одиниць

2
3

одиниць
одиниць

4

одиниць

5

одиниць

6
7

одиниць
одиниць

Завдання
з підготовки
5

Фактично
підготовлено
6

%
підготовки
7

2
1

2.

3.

4.

2
МОЗ
МОН
Міноборони
Мінтрансзв’язку
Інші
Житловий фонд комунальної власності, з
нього у якому проводиться;
ремонт покрівлі
ремонт (заміна) опалювальних систем
промивання опалювальних систем
ремонт систем гарячого водопостачання
ремонт систем холодного водопостачання
ремонт енергозабезпечення будинків
(електрощитових)
ремонт опалювальних печей
Підготовка об’єктів соціально-культурного
призначення - усього
у тому числі:
школи
дитячі садки
лікарні
Загальні обсяги коштів (за рахунок усіх джерел
фінансування) на виконання підготовчих та
ремонтних робіт житлового фонду
комунальної власності

Перший заступник голови
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3
8
9
10
11
12

4
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

13
14
15
16
17

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

18

одиниць

19

одиниць

20

одиниць

21
22
23

одиниць
одиниць
одиниць

24

тис. грн.

_____________________
(підпис)

5

6

7

__________________
(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 липня 2013 № 199-р
Форма 3
Кому подається: Сектору управління житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Виконком сільської, селищної ради, установи організації: _________________________________
ЗВІТ
про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства до роботи зимових умовах 2013/2014 року
станом на _______________
Загальна кількість водопровідних мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих мереж
км.
Загальна кількість каналізаційних мереж з урахуванням сільських, селищних та відомчих мереж
км.
Загальна кількість водопровідних насосних станцій з урахуванням сільських, селищних, відомчих мереж
од.
Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з урахуванням сільських, селищних та відомчих
од.
Загальна кількість водопровідних очисних споруд з урахуванням сільських, селищних та відомчих
од.
Загальна кількість каналізаційних очисних споруд з урахуванням сільських, селищних та відомчих
од.
Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з урахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів
од.
Загальна кількість свердловин з урахуванням сільських, селищних та відомчих свердловин
№
з/п
1
1.

Види робіт
2
Підготовка водопровідно-каналізаційної
Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього
у тому числі:
комунальних мереж
Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього
у тому числі:

Код
рядка
3

Одиниця виміру

1

км/тис.грн.

2
3

км/тис.грн.
км/тис.грн

4

Завдання з
підготовки
5

Фактично
підготовлено
6

%
підготовки
7

од.

2
1
2.

2
комунальних мереж
Підготовка споруд та обладнання
Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього
у тому числі:
комунальних ВНС
Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього
у тому числі:
комунальних КНС
Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього
у тому числі:
комунальних ВОС
Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього
у тому числі:
комунальних КОС
Водозаборів з поверхневих джерел, всього
у тому числі:
комунальних водозаборів
Свердловин, всього
у тому числі:
комунальних свердловин

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
4

4
км/тис.грн

5

од./тис.грн.

6
7

од./тис.грн
од./тис.грн

8
9

од./тис.грн
од./тис.грн

10
11

од./тис.грн

12
13

од./тис.грн

14
15

од./тис.грн

16

од./тис.грн

_____________________
(підпис)

5

6

7

__________________
(прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
16 липня 2013 № 199-р
Форма 4
Кому подається: Сектору управління житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Виконком сільської, селищної ради, установи організації: _________________________________
ЗВІТ
про підготовку дорожньо-мостового господарства до роботи в зимових умовах
2012-2013 року станом на ________________
№
з/п
1
1.

Види робіт

2
Вулиці та дороги, що знаходяться на балансі комунальних
підприємств селищних, сільських рад:
реконструкція
капітальний ремонт
середній ремонт
дрібний ремонт
(утримання) прибирання
ремонт та установка світлофорних об’єктів
ремонт та установка дорожніх знаків
відновлення та нанесення ліній дорожньої розмітки

Код
рядка

Одиниця
виміру

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

тис.м2/тис.грн
тис.м2/тис.грн
тис.м2/тис.грн
тис.м2/тис.грн
тис.м2/тис.грн
шт./тис.грн.
шт./тис.грн.
км/тис.грн.

Завдання з
підготовки
5

Фактично
підготовлено

%
підготовки

6

7

2
1
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

2
Мости автомобільні та пішохідні, що значаться на балансі
комунальних підприємств міських селищних і сільських
рад
капітальний ремонт
поточний ремонт
Пішохідні доріжки і тротуари;
будівництво та реконструкція
ремонт (тільки місця ремонту)
утримання (прибирання)
Мережі зовнішнього освітлення;
капітальний ремонт (відновлення)
поточний ремонт та утримання (тільки довжина мереж, на
яких поліпшено освітлення)
Виконання робіт з поліпшення стану звалищ твердих
побутових відходів:
обваловка території
будівництво (ремонт) під’їзних шляхів
огородження території (включаючи зелені насадження)
Будівництво, влаштування нових майданчиків для
сміттєзбірників:
Установлено нових сміттєзбірників
контейнерного типу
Зелені насадження (парки, сквери, вздовж вулиць, на
території житлової забудови, підприємств, організацій,
установ)
створення нових насаджень
ландшафтна реконструкція
догляд, утримання

3

4

9
10

шт./кв.м./тис.грн.
шт./кв.м./тис.грн.

11
12
13

тис./кв.м./тис.грн.
тис./кв.м./тис.грн
тис./кв.м./тис.грн

14
15

км/тис.грн.
км/тис.грн.

16

шт./тис.грн

17
18
19
20

куб.м/тис.грн.
тис./кв.м./тис.грн
км/тис.грн.
шт./тис.грн

21

шт./тис.грн

22

га/тис.грн

23
24
25

га/тис.грн
га/тис.грн
га/тис.грн

5

6

7

3
1
2
9. Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки
10. Заготівля матеріалу для посипання та реагентів

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
26
27

4
од/тис.грн
тонн/тис.грн.

_____________________
(підпис)

5

6

7

__________________
(прізвище)

