від 11 травня 2019 року

смт Голованівськ

№ 129-р

Про підсумки роботи господарського
комплексу району в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року та заходи щодо
підготовки до нового опалювального
сезону 2019/2020 року
Під час підготовки та проходження опалювального сезону 2018/2019 року
районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого
самоврядування проводилась організаційна робота щодо його своєчасного
початку та забезпечення безперебійного функціонування підприємств житловокомунального господарства та закладів соціальної сфери району.
Станом на 01 жовтня 2018 року в районі було забезпечено 100-відсоткову
готовність до роботи в осінньо-зимовий період всіх 50 котелень, 57 житлових
будинків, 60 закладів соціальної сфери; заготовлено нормативну кількість
твердого палива, посипкового матеріалу.
Відповідно до кліматичних умов та до розпорядження голови
Голованівської районної державної адміністрації від 04 жовтня 2018 року
№ 250-р «Про забезпечення початку опалювального сезону в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року», в якому зазначено:
початок опалювального сезону 2018/2019 року з 15 жовтня 2018 року;
передчасний початок опалювального сезону у разі зменшення
середньодобової температури зовнішнього повітря (протягом трьох діб із
середньодобовою температурою 8°С).
Також було розпочато з 16 жовтня 2018 року опалення індивідуальних
житлових будинків відповідно до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації від 08 жовтня 2018 року № 263-р «Про
початок опалювального сезону 2018/2019 року для індивідуального опалення
житлових будинків». Даний опалювальний сезон проходив стабільно, без
порушень.
Затверджено робочу групу з контролю за станом проходження
опалювального сезону 2018/2019 років, якою здійснювалися всі заходи щодо
недопущення аварійних ситуацій та оперативне реагування на них, під час
проходження опалювального сезону.
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Відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації здійснювався щоденний
моніторинг стану проходження опалювального сезону, роботи спеціальної
прибиральної техніки, наявності посипкового матеріалу та палива.
Так, на опалювальний сезон 2018/2019 року у цілому використано
938 тонн вугілля та 317,8 куб. м дров.
Приватним підприємством «АВКУБІ» використано 1850 тонн пілетного
палива на всі встановлені котли та 15,623 Гкал теплової енергії.
По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти на суму
854,4 тис. грн. та проведено енергетичний аудит.
Здійснено заміну вікон на енергоефективні у філіях навчально-виховного
комплексу «Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка» «Троянська
філія
Голованівського
ліцею
ім. Т. Г. Шевченка»,
«Межирічківська
філія
Голованівського
ліцею
ім. Т. Г. Шевченка»,
«Журавлинська
філія
Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка» на загальну суму 332 тис. грн.
У Побузькому ліцеї Голованівської районної ради встановлено нові вікна,
двері, змонтовано систему опалення, проведено улаштування покрівлі,
здійснено утеплення фасаду. Загальна сума виконання даних робіт складає
6199,7 тис. грн.
Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства протягом
опалювального періоду 2018/2019 року працювали стабільно, водопостачання
населених пунктів забезпечувалося безперебійно.
Під час погіршення погодних умов у грудні 2018 року – січні 2019 року
для ліквідації наслідків негоди було залучено 6 одиниці комунальної техніки,
8 одиниць техніки Голованівський «райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор» та 36 одиниць додаткової техніки.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
02 квітня 2019 року № 97-р «Про закінчення опалювального сезону
2018/2019 року на території Голованівського району» було завершено
опалювальний сезон з 15 квітня 2019 року.
Опалювальний сезон 2018/2019 року в районі пройшов стабільно,
житловий фонд та заклади соціальної сфери району були забезпечені теплом.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
07 травня 2019 року № 695-р «Про підсумки роботи господарського комплексу
області в осінньо-зимовий період 2018/2019 року та заходи щодо підготовки до
нового опалювального періоду 2019/2020 року», з метою прискорення
розв’язання існуючих проблем та забезпечення своєчасного початку та сталого
проходження опалювального сезону 2019/2020 року:
1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
1) провести наради з керівниками підприємств, установ та організацій усіх
форм власності з питань підготовки систем тепло-, водо-, електро- і
газопостачання до роботи в зимовий період та забезпечити їх готовність;
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2) з урахуванням випробувань об’єктів теплопостачання, обстежень інших
об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери розробити та
затвердити плани заходів з підготовки підприємств житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньозимовий період 2019/2020 року з визначенням обсягів їх фінансування за
рахунок усіх джерел, не заборонених чинним законодавством;
3) забезпечити готовність комунального житлового фонду до роботи в
осінь-зимовий період 2019/2020 року, здійснювати контроль за підготовкою
відомчих житлових будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів;
4) вжити заходи щодо погашення у повному обсязі установами й
організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, заборгованості з оплати
використаних природного газу, електричної і теплової енергії і наданих
комунальних послуг, та забезпечити у подальшому їх щомісячну оплату без
утворення заборгованості;
5) відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та
енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001,
забезпечити підписання в державній інспекції з енергетичного нагляду за
режимом споживання електричної і теплової енергії в області актів готовності
житлово-комунальних підприємств та закладів соціальної сфери до
проходження опалювального сезону у визначені терміни;
6) забезпечити:
спільно з тепло-, водопостачальними підприємствами виконання вимог
Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»
щодо оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії та питної води
житлових будинків та будівель, в яких розташовані бюджетні установи та
організації;
реалізацію положень законів України «Про житлово-комунальні послуги»
та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку», а саме, забезпечити на відповідних територіях визначення
управителів багатоквартирних будинків на конкурсних засадах, та передачу
будинків на їх утримання та управління, або, у разі доцільності, продовження
дії укладених договорів з управителями житловим фондом на черговій
території;
беззбиткову діяльність підприємств житлово-комунальної галузі;
приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого
рівня з метою можливості своєчасних розрахунків підприємств за спожиті
енергоносії та виплати заробітної плати працівникам;
готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення на
підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної
сфери;
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підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання
вулично-дорожньої мережі протипожежними сумішами;
укладання договорів на залучення спеціалізованої дорожньої техніки для
розчищення від снігу населених пунктів та під’їздів до них у разі виникнення
складних погодних умов з суб’єктами господарювання усіх форм власності, у
тому числі військових формувань;
заготівлю протиожеледних сумішей у необхідній кількості для
забезпечення проїзду в зимовий період;
формування на підприємствах житлово-комунального господарства
аварійно-відновлювальних бригад та їх комплектування необхідним
обладнанням, запасними частинами та матеріалами для проведення
відновлювальних робіт;
проведення роз’яснювальної роботи серед населення та інших категорій
споживачів з питань безпечного використання газу в побуті, дотримання
правил експлуатації та технічного обслуговування газового обладнання,
економічного використання енергоресурсів із залученням служби Побузької
західної
дільниці
газового
господарства
акціонерного
товариства
ВАТ «Кіровоградгаз»;
своєчасну перевірку стану газового обладнання в населених пунктах,
димових і вентиляційних каналів житлових будинків, їх оголовків,
герметизацію інженерних вводів у будинках, складення відповідних актів
обстеження та ремонту зазначеного обладнання житлового фонду;
вжити заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального
господарства усіх форм власності, а також на об’єктах соціальної сфери правил
техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;
проведення перевірки технологічного обладнання котелень, що
знаходяться в резерві на теплопостачальних підприємствах, та в закладах
соціальної сфери;
забезпечити до 01 жовтня 2019 року заготівлю не менше 40% від потреби
на опалювальний сезон запасів усіх видів палива для котелень закладів
соціальної сфери;
завершення робіт і проведення заходів з підготовки до опалювального
сезону 2019/2020 року у повному обсязі до 01 жовтня 2019 року;
проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року;
7) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та
інших категорій споживачів щодо важливості своєчасної оплати спожитих
житлово-комунальних послуг, використовуючи для цього засоби масової
інформації, індивідуальні зустрічі та інше;
8) забезпечити вжиття заходів суб’єктами господарювання що надають
житлово-комунальні послуги та рекомендувати виконавчим комітетам
сільських, селищних рад щодо приведення рівня заробітної плати у
відповідність з вимогами змін і доповнень, зареєстрованих Міністерством
соціальної політики України 04 грудня 2018 року за № 26, до Галузевої угоди
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між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі
України» та Центральним комітетом профспілки працівників житловокомунального
господарства,
місцевої
промисловості,
побутового
обслуговування населення України на 2017-2018 роки.
2. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та
культурної спадщини, управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Голованівській
центральній
районній
лікарні,
комунальному некомерційному підприємству «Голованівський центр первинної
медико-санітарної
допомоги»,
територіальному
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського району
забезпечити до 20 вересня 2019 року підготовку до роботи в осінньо-зимовий
період 2019/2020 року котелень, інженерних мереж підвідомчих організацій і
закладів, а також заготівлю нормативних запасів палива.
3. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації забезпечити постійний моніторинг стану
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року об’єктів,
балансоутримувачами яких є Побузька західна дільниця газового господарства
акціонерного товариства ВАТ «Кіровоградгаз», Голованівський РЕМ ПрАТ
«Кіровоградобленерго» та філія «Голованівський райавтодор» ДП
«Кіровоградський облавтодор».
4. Утворити районний штаб з питань підготовки господарського комплексу
району до забезпечення сталого проходження опалювального сезону
2019/2020 року у складі згідно з додатком.
5. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, відділу освіти, молоді
та спорту, відділу культури, туризму та культурної спадщини, управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації, Голованівській
центральній районній лікарні, комунальному некомерційному підприємству
«Голованівський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»,
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Голованівського району інформацію про стан виконання заходів з
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року за
встановленими формами, що додаються, подавати на узагальнення відділу
регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації не пізніше 10 та 20 числа кожного місяця,
починаючи з 20 травня 2019 року.
6. Відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації:
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затвердити в установленому порядку форми звітності структурних
підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних
рад про виконання завдань з підготовки до роботи в осіньо-зимовий період
2019/2020 року(додаються);
тримати на постійному контролі стан розрахунків та погашення
заборгованості підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії
та усіх категорій споживачів за надані житлово-комунальні послуги;
інформувати про стан виконання даного розпорядження департамент
житлово-комунального господарства облдержадміністрації не пізніше 12 та
27 числа кожного місяця, починаючи з 27 травня 2019 року.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
СКЛАД
районного штабу з питань підготовки господарського комплексу району
до забезпечення сталого проходження опалювального сезону
2019/2020 року
Голова штабу
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації
Заступник голови штабу

БЕЛІНСЬКА
Олена Олександрівна

- начальник відділу регіонального
розвитку містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Секретар штабу

ДУДАР
Лілія Сергіївна

- головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
Члени штабу:

АРТВІХ
Ірини Олександрівни

-

начальник відділу економічного
розвитку,торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації

БОНДАРУК
Віктор Володимирович

-

начальник філії «Голованівський
райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор»

БУГАЄНКО
Володимир Анатолійович

-

начальник Голованівського РЕМ ПрАТ
«Кіровоградобленерго» (за згодою)

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

2
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

ЖАРНІКОВА
Лариса Василівна

-

начальник західної дільниці газового
господарства акціонерного товариства
ВАТ «Кіровоградгаз» (за згодою)

КЛИМЕНКО
Олег Васильович

-

начальник Голованівського відділу
Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській
області

КОЛОМІЙЧУК
Радій Анатолійович

-

начальник Голованівського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області

ПІДДУБНА
Валентина Феодосіївна

-

головний лікар Голованівської
центральної районної лікарні

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальника районного відділу
управління ДСНС України у
Кіровоградській області

СЛОБОДЯНЮК
Сергій Павлович

-

Побузький селищний голова
(за згодою)

ТУЗ
Сергій Віталійович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

ЦОБЕНКО
Олександр Сергійович
Керівник апарату районної
державної адміністрації

головний лікар комунального
некомерційного підприємства
«Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
-

Голованівський селищний голова
(за згодою)

Л.ЛУЖАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
Форма 1
Кому подається: Відділу регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Ким подається: ______________________________
ЗВІТ
про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства
до роботи в зимових умовах 2019/2020 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 та відомчих ______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 ______од.
№
з/п

1
1.

Види робіт

2
Підготовка водопровідноканалізаційної мережі
Ремонт або заміна водопровідних
мереж, усього
у тому числі:
комунальних мереж

Код
рядка

Одиниця
виміру

3

4

1

км

2

км

Завдання
Фак%
з підгото- тично підговки
підготов- товки
лено
5
6
7

2
1

2.

3.

2
відомчих мереж
Ремонт або заміна каналізаційних
мереж, всього
у тому числі:
комунальних мереж
відомчих мереж
Підготовка споруд та обладнання
Водопровідних насосних станцій
(ВНС), усього
у тому числі:
комунальних ВНС
відомчих ВНС
Каналізаційних насосних станцій
(КНС), усього
у тому числі:
комунальних КНС
відомчих КНС
Водопровідних очисних споруд
(ВОС), усього
у тому числі:
комунальних ВОС
Відомчих ВОС
Каналізаційних очисних споруд
(КОС), усього
у тому числі:
комунальних КОС
відомчих КОС
Водозаборів з поверхневих джерел,
усього
у тому числі:
комунальних водозаборів
відомчих водозаборів
Свердловин, усього
у тому числі:
комунальних свердловин
відомчих свердловин
Загальні обсяги коштів на
виконання підготовчих та
ремонтних робіт водопостачання
та водовідведення місцевих рад
(за рахунок всіх джерел
фінансування)

Сільський, селищний голова,
керівник установи чи організації
Виконавець _________
(підпис)

3
3
4

4
км
км

5
6

км
км

7

одиниць

8
9
10

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

11
12
13

одиниць
одиниць
одиниць

14
15
16

одиниць
одиниць
одиниць

17
18
19

одиниць
одиниць
одиниць

20
21
22

одиниць
одиниць

23
24
25

одиниць
одиниць
тис. грн.

_________
(підпис)

______________
(ініціал, прізвище)

5

6

______________

(ініціал, прізвище)

_______________
(телефон)

7

3
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
Форма 2
Кому подається: Відділу регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Ким подається: ______________________________
ЗВІТ
про підготовку об’єктів теплопостачання до роботи в зимових умовах
2019/2020 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

1
1.

2
Підготовка котелень –
усього
у тому числі:
1.1. Комунальні котельні
місцевих рад (з
урахуванням сільських та
селищних котелень)
1.2. Відомчі котельні всього
Підлягають
капітальному ремонту
або реконструкції –
усього
у тому числі:
2.1. Комунальні котельні
місцевих рад

2.

Код Одиниця Усього Завдан- Фак%
Кільрядка виміру
в ексня з
тично підго- кість
плуата- підго- підго- товки актів
ції
товки товлено
готовності
3
4
5
6
7
8
9
1
одиниць

2

одиниць

3

одиниць

4

одиниць

5

одиниць

-

4
1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2
3
4
5
6
7
2.2. Відомчі котельні 6
одиниць
всього
7
одиниць
Заміна котлів – усього
у тому числі:
3.1. На комунальних
8
одиниць
котельнях місцевих рад
3.2. На відомчих
9
одиниць
котельнях - всього
10
одиниць
Капітальний ремонт
котлів комунальних
котелень місцевих рад
11
км
Підготовка теплових
мереж (у двотрубному
обчисленні),
випробування – усього
у тому числі:
5.1. Мережі комунальних
12
км
котелень місцевих рад
5.2. Мережі відомчих
13
км
котелень - всього
14
км
Протяжність теплових
мереж, що підлягає
заміні (у двотрубному
обчисленні) – усього
у тому числі:
6.1. Мережі комунальних
15
км
котелень місцевих рад –
усього
з них:
на попередньо тепло
16
км
ізольовані ППУ
6.2. Мережі відомчих
17
км
котелень - всього
одиниць
Підготовка центральних 18
теплових пунктів
місцевих рад
19
тис.грн.
Загальні обсяги коштів
на виконання
підготовчих та
ремонтних робіт
теплопостачання
місцевих рад (за
рахунок усіх джерел
фінансування)
Створення запасу палива на початок опалювального сезону
20
тонн
Вугілля – усього
у тому числі:
1.1. На комунальних
21
тонн
котельнях місцевих рад
1.2. На відомчих котельнях 22
тонн

8

9

5
1
2.

2
Рідке паливо – усього
у тому числі:
2.1. На комунальних
котельнях місцевих рад
2.2. На відомчих
котельнях

3
23

4
тонн

5
-

24

тонн

-

25

тонн

-

Сільський, селищний голова,
керівник установи чи організації
Виконавець _________
(підпис)

_________
(підпис)

______________
(ініціал, прізвище)

6

7

8

______________

(ініціал, прізвище)

_______________
(телефон)

9

6
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
Форма 3
Кому подається: Відділу регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Ким подається: ______________________________
ЗВІТ
про комплексну підготовку житлового фонду до роботи
в осінньо-зимовий період 2019/2020 року
станом на _______________
Загальна кількість будинків з урахуванням сільського, селищного та відомчого
житлового фонду _____________ одиниць ________ млн. кв. м.
№
з\п

1
1

Види робіт

2
Комплексна підготовка
будинків до зими з видачею
паспортів готовності - всього
у тому числі які
обслуговуються:
1. Управителями*
2. ОСББ, ЖБК
3. Відомчий житловий фонд,
всього
у тому числі:
- Міненерговугілля
- Мінекономрозвитку
- МОЗ
- МОН
- Міноборони
- Мінінфраструктури
- Інші

Код Одини- Завдан Фавктич- %
Кіль- Кільрядка
ця
-ня з
но
під- кість кість
вимір підго- підготов- готов- паспор- актів
лено
у
товки
ки
тів готовготов- ності
ності
3
4
5
6
7
8
9
1
Один.

2
3
4

один.
один.
один.

5
6
7
8
9
10
11

один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.

7
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2

3.

4.

2
Комплексна підготовка
будинків з централізованим
теплопостачанням та видачею
паспортів готовності
Заповнення систем опалення
Кількість будинків обладнаних
ІТП
Кількість будинків обладнаних
даховими котельнями
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 соціальнокультурного призначення усього
у тому числі:
- школи
- дитячі садки
- лікарні
Загальні обсяги коштів (за
рахунок всіх джерел
фінансування) на виконання
підготовчих та ремонтних робіт
у житловому фонді
комунальної власності

3
12

4
один.

13
14

один.
один.

15

один.

16

один.

17
18

один.
один.

19

один.

20

один.

21

один.

22

один.

23
24

один.
один.

25
26
27
28

один.
один.
один.
один.
тис.
грн.

Сільський, селищний голова,
керівник установи чи організації
Виконавець _________
(підпис)

_________
(підпис)

______________
(ініціал, прізвище)

6

7

8

______________

(ініціал, прізвище)

_______________
(телефон)

9

8
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
Форма 4
Кому подається: Відділу регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Ким подається: ______________________________
ЗВІТ
про підготовку дорожньо-мостового
господарства до роботи в зимових умовах 2019/2020 року
станом на ________________
№
з/п
1
1.

2.

3.

Підготовка об’єктів благоустрою
Найменування заходів
Код
Одиниця
План на
рядка
виміру
2019 рік
2
3
4
5
Вулиці та дороги, що
значаться на балансі
комунальних підприємств
міських, селищних,
сільських рад:
реконструкція
1
тис.кв.м/тис.грн.
капітальний ремонт
2
тис.кв.м/тис.грн.
середній ремонт
3
тис.кв.м/тис.грн.
дрібний ремонт
4
тис.кв.м/тис.грн.
(утримання) прибирання
5
тис.кв.м/тис.грн.
ремонт та установка
6
шт./тис.грн.
світлофор-них об’єктів
ремонт та установка
7
шт./тис.грн.
дорожніх знаків
відновлення та нанесення
км/тис.грн.
ліній дорожньої розмітки
8
Мости автомобільні та
пішохідні, що значаться на
балансі комунальних
підприємств міських,
селищних, сільських рад:
капітальний ремонт
9
шт/кв.м/тис.грн.
поточний ремонт
10
шт/кв.м/тис.грн.
Пішохідні доріжки і
тротуари:

Виконано
6

%
7

9
1

2
будівництво та
реконструкція
ремонт (тільки місця
ремонту)
утримання (прибирання)
4. Мережі зовнішнього
освітлення:
капітальний ремонт
(відновлення)
поточний ремонт та
утримання (тільки довжина
мереж, на яких поліпшено
освітлення)
5. Виконання робіт з
поліпшення стану звалищ
твердих побутових
відходів:
обваловка території
будівництво (ремонт)
під’їзних шляхів
огородження території
(включаючи зелені
насадження)
6. Будівництво, влаштування
нових майданчиків для
сміттєзбірників
7. Установлено нових
сміттєзбірників
контейнерного типу
8. Зелені насадження (парки,
сквери, вздовж вулиць, на
території житлової
забудови, підприємств,
організацій, установ)
створення нових насаджень
ландшафтна реконструкція
догляд, утримання
9. Підготовка спеціалізованої
прибиральної техніки
10. Заготівля матеріалу для
посипання та реагентів

3
11

4
тис.кв.м/тис.грн

12

тис.кв.м/тис.грн.

13

тис.кв.м/тис.грн.

14

км/тис.грн.

15

км/тис.грн.

16

шт./тис.грн.

17
18

куб.м/тис.грн.
тис.кв.м/тис.грн.

19

км/ тис.грн.

20

шт./тис.грн.

21

шт./тис.грн.

22

га/тис.грн.

23
24
25
26

га/тис.грн.
га/тис.грн.
га/тис.грн.
од./тис.грн.

27

тонн/тис.грн.

Сільський, селищний голова,
керівник установи чи організації
Виконавець _________
(підпис)

_________
(підпис)

______________
(ініціал, прізвище)

5

6

7

______________

(ініціал, прізвище)

_______________
(телефон)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 11 травня 2019 № 129-р
Форма 5

Кому подається: Відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Ким подається: ______________________________

16

_________

_______________

Виконавець

_________

______________

(підпис)

Обсяг
фінансування

Факт

17

18

19

тис.грн.

15

Сільський, селищний голова,
керівник установи чи організації

(підпис)

План

Обсяг
фінансування

Факт

14

тис.т

13

тис.т

12

%
тис.грн.

11

тис.
однниць

10

Заготівля посипочного
матеріалу та реагентів

%
тис.
одиниць

9

однниць

8

одиниць

7

План

Факт

План

Факт

6

%
тис.грн.

5

одиниць

4

одиниць

3

Залучення додаткової
Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч.
спецтехніки у сторонніх лопат для прибирання снігу добровільними
організацій за укладеними
формуваннями з ліквідації наслідків
договорами
надзвичайної ситуації)

%
тис.грн.

тис.кв.м

2

тис.кв.м

%

1

Обсяг
фінансування

Підготовка спеціальної
техніки

План

Обсяг
фінансування

Капітальний ремонт
вулиць і доріг

Факт

Адміністративнотериторіальний поділ

План

№
з/п

ЗВІТ
про хід підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року
станом на _____________
Голованівський район

20

(ініціал, прізвище)

(ініціал, прізвище)

_______________

21

