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Про підсумки проходження опалювального
сезону 2019/20 року та затвердження
першочергових заходів з підготовки
підприємств
житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери
району в осінньо-зимовий період 2020/21
року
З метою створення належних умов для сталого проходження осінньозимового періоду 2019/20 року органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування на виконання заходів з підготовки району до роботи в
осінньо-зимовий період 2019/20 року, затверджених розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 24 квітня 2019 року № 95 «Про
виконання заходів щодо сталого проходження осінньо-зимового періоду
2018/19 року на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної
сфери району», на належному рівні було організовано діяльність усіх об’єктів
господарювання.
У районі було заплановано підготувати до осінньо-зимового періоду
2019/20 року, з видачою актів готовності, 14 об’єктів соціальної сфери, у тому
числі КНП «Нижньосірогозька центральна районна лікарня», 13
загальноосвітніх шкіл. На початок опалювального сезону всі зазначені установи
отримали акти готовності від Східного відділення Державної інспекції з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
в Херсонській області.
Для підготовки навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, закладів
культури району та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2019/20 року протягом 2019 року проведено енергозберігаючі заходи, а
саме: заміну вікон і дверей, ремонт теплових мереж та систем опалення,
заміну котлів опалювання, ремонт, утеплення та заміну покрівлі. Загальна
вартість заходів склала близько 5,433 млн. грн.
Проаналізувавши стан проведення опалювального сезону у закладах
освіти, культури, медичних закладах та об’єктах соціальної сфери слід
зазначити, що постачання вугілля здійснювалося своєчасно та з урахуванням
потреб, що забезпечило дотримання температурного режиму згідно санітарних
норм. Залишок на кінець опалювального сезону по бюджетним установам

району складає 351,2 тонн вугілля; 66 тонн пілетів та 27 тонн паливних
брикетів.
До початку осінньо-зимового періоду 2019/20 року було забезпечено
підготовку всіх
інженерних комунікацій району, проведено перевірку
каналізаційних, насосних станцій, свердловин, за необхідністю здійснювалося
технічне обслуговування та утеплення. Протягом 2019 року комунальними
підприємствами району проведено поточних та капітальних ремонтів на
загальну суму близько 1,4 млн. грн.
Забезпеченість вугіллям, електропостачання та водопостачання
протягом осінньо-зимового періоду 2019/20 року на всіх об’єктах житловокомунальної сфери здійснювались у безперебійному режимі.
У 2019 році до ПАТ «Державний Ощадбанк України» звернулося 23
особи, які отримали кредити на енергозберігаючі заходи на загальну суму
781,3 тис. грн, з них відшкодовано відсотки 16 особам на загальну суму 16,0
тис. грн з селищного бюджету. У рамках районної програми часткового
відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому
фонді на 2017-2021 роки відшкодування частини суми кредиту здійснювалося
лише жителям смт Нижні Сірогози, за рахунок селищного бюджету.
Для забезпечення належного зимового утримання вулично-дорожньої
мережі з ПП «Тотем» укладено угоду щодо зимового експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування на території району.
Беручи до уваги підсумки проходження опалювального сезону 2019/20
року та з метою якісної підготовки підприємств житлово-комунального
господарства та закладів соціально-бюджетної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2020/21 року, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати задовільною роботу виконкомів сільських, селищної рад
Вербівської об’єднаної територіальної громади щодо сталого функціонування
об’єктів життєзабезпечення та закладів соціально-бюджетної сфери в осінньозимовий період 2019/20 року.
2. Утворити комісію з питань організації та підготовки господарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року у складі
згідно з додатком, що додається.
3. Затвердити положення про комісію, утворену цим розпорядженням,
що додається.
4. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житловокомунального господарства та об’єктів соціальної сфери району в осінньозимовий період 2020/21 року, що додається.
5. Комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи
об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2020/21 року
забезпечувати координацію діяльності виконкомів сільських, селищної рад,
Вербівської об’єднаної територіальної громади, структурних підрозділів
районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій
незалежно від підпорядкування і форми власності з питань, що належать до її
компетенції, згідно з перспективним планом роботи.
6. Рекомендувати виконкомам сільських, селищної рад, Вербівській
об’єднаній територіальній громаді:

6.1. На засіданнях виконкомів розглянути питання про підсумки
проходження опалювального сезону 2019/20 року та затвердити плани заходів,
джерела фінансування, графіки підготовки об'єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21
року.
6.2. Передбачити в місцевих бюджетах кошти для підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства, житлового фонду та закладів соціальнобюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року.
6.3. Забезпечити:
6.3.1. Неухильне виконання плану заходів, затвердженого цим
розпорядженням, у визначені ним терміни.
6.3.2. Контроль за укладанням договорів про надання житловокомунальних послуг виконавцями цих послуг відповідно до Закону України
«Про житлово- комунальні послуги».
6.3.3. Приведення у відповідність з вимогами законодавства діючих
тарифів на житлово-комунальні послуги та до економічно обґрунтованого
рівня. У разі встановлення цін/тарифів нижче економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво передбачити компенсацію за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
6.3.4. Вжиття заходів та забезпечення контролю за своєчасним та у
повному обсязі погашенням всіма категоріями споживачів заборгованості за
комунальні послуги, в тому числі установами та організаціями, що
фінансуються з місцевих бюджетів.
7. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну
підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий
період, безумовне виконання затверджених цим розпорядженням заходів на
керівників районних управлінь і служб, підприємств, організацій та установ,
сільських та селищного голів.
8. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним розпорядженням,
щомісяця до 20 числа наступного за звітним, починаючи з червня 2020 року
надавати відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації інформацію про результати проведеної роботи для
узагальнення інформації та подальшої її передачі до Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації та Департаменту енергетики та
екології обласної державної адміністрації.
9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 24 квітня 2019 року № 95 «Про
виконання заходів щодо сталого проходження осінньо-зимового періоду
2018/19 року на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної
сфери району».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ
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СКЛАД
комісії з питань організації та підготовки господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року
Полуекто
Оксана Миколаївна

перший заступник голови
адміністрації, голова комісії

районної

державної

С’єдіна
Ольга Валентинівна

заступник голови районної державної адміністрації,
заступник голови комісії

Ситник
Вікторія Сергіївна

головний
спеціаліст
відділу
містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Володіна
Юлія Петрівна

начальник відділу з питань надання адміністративних
послуг та цивільного захисту районної державної
адміністрації

Гомон
Геннадій Іванович

директор комунального некомерційного підприємства
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня»

Коробков
Олександр Іванович

начальник філії «Нижньосірогозький райавтодор»

Пашко
Інна Володимирівна

начальник управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Стадніченко
Леонід Дмитрович

начальник сектору
адміністрації

Явоненко
Лілія Іванівна

начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля районної державної
адміністрації

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації

освіти

районної

державної

Лілія ЯВОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
22.05.2020 № 125

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань організації та підготовки господарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року
1. Комісія з питань організації та підготовки господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації,
утвореним з метою формування пропозицій, координації та моніторингу
забезпечення виконання підготовчих заходів, спрямованих на стале
функціонування життєво важливих галузей району в зазначений період.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
- моніторинг роботи місцевих органів виконавчої влади з питань
організації їх діяльності для повного виконання підготовчих заходів до
осінньо-зимового періоду;
- надання консультативної та практичної допомоги, внесення пропозицій
стосовно вирішення питань, що виникають у ході організації підготовки та
сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2020/21
року.
4. Комісія має право:
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти керівників,
відповідальних працівників органів виконавчої влади з питань підготовки
об’єктів житлово-комунального, водопровідно-каналізаційного господарств,
соціально-бюджетної сфери та дорожньо-мостового господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2020/21 року;
- вносити пропозиції щодо одержання від керівників структурних
підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та
організацій незалежно від підпорядкування і форми власності інформації про
виконання підготовчих заходів до осінньо-зимового періоду;
- вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції
щодо вжиття конкретних заходів впливу до керівників структурних
підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та

організацій незалежно від підпорядкування і форми власності, з вини яких
зазначена робота проводиться не на належному рівні.
5. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.
Склад Комісії затверджується
державної адміністрації.

розпорядженням

голови

районної

6. Роботою Комісії керує її голова, а в разі його відсутності – заступник
голови Комісії.
7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її
роботи, затвердженим головою Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
половини її членів.
8. Пропозиції та рекомендації Комісії приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюються протоколом. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні
Комісії.

Начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації

Лілія ЯВОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
22.05.2020 № 125

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2020/21 року
Соціальна сфера
1.
Забезпечити розроблення та затвердження графіків ремонту
покрівель, котелень та систем опалення закладів соціальної сфери.
Сектор освіти районної державної адміністрації, КНП
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня», КНП
«Нижньосірогозький центр первинної медико-санітарної
допомоги», сектор культури, молоді та спорту районної
державної адміністрації, КЗ «Нижньосірогозький
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)», виконкоми сільських та
селищної рад
До 01 червня 2020 року

2.
Забезпечити підготовку закладів освіти до нового 2020/21
навчального року. Провести ремонти покрівель, котелень та систем опалення
навчальних закладів району у межах коштів, передбачених у місцевих
бюджетах сільських, селищної рад, районного та державного бюджетів та
залучивши позабюджетні кошти.
Сектор освіти районної державної адміністрації,
виконкоми сільських та селищної рад
До 01 вересня 2020 року

3.
Забезпечити підготовку закладів культури, охорони здоров’я та
соціальної сфери до проходження осінньо-зимового періоду 2020/21 року.
Провести ремонти покрівель, котелень та систем опалення закладів району у
межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах сільських, селищної рад,
районного бюджету та залучивши позабюджетні кошти.
КНП «Нижньосірогозька центральна районна лікарня»,
КНП «Нижньосірогозький центр первинної медикосанітарної допомоги», сектор культури, молоді та
спорту районної державної адміністрації, виконкоми
сільських та селищної рад, КЗ «Нижньосірогозький
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)»
До 01 жовтня 2020 року

4. Забезпечити підготовку всіх будівель, споруд, приміщень, інженерних
комунікацій соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21
року. У разі виявлення незадовільного їх інженерно-технічного стану вжити
заходів щодо приведення до робочого стану.
Управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації, сектор освіти районної

державної адміністрації, сектор культури, молоді та
спорту районної державної адміністрації, КНП
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня»; КНП
«Нижньосірогозький
центр
первинної
медикосанітарної допомоги»
До 15 жовтня 2020 року

5. Забезпечити заклади соціальної сфери автономними джерелами
живлення. Привести до належного технічного стану наявні. Забезпечити їх
резервним пальним та пристроями автоматичного перемикання з метою
своєчасного їх включення у разі припинення основного енергопостачання.
Виконкоми сільських та селищної рад, КНП
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня»,
сектор освіти районної державної адміністрації
До 15 жовтня 2020 року

6. Забезпечити отримання актів готовності об’єктів соціальної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року від Східного відділення
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії в Херсонській області.
КНП «Нижньссірогозька центральна районна лікарня»,
сектор освіти районної державної адміністрації
До 15 жовтня 2020 року

7. Створити у повному обсязі необхідний запас усіх видів палива, у тому
числі резервного, для роботи в осінньо-зимовий період соціально-побутової
сфери з розрахунковою потребою.
Виконкоми сільських та селищної рад, управління
соціального захисту населення районної державної
адміністрації, сектор освіти районної державної
адміністрації, сектор культури, молоді та спорту
районної
державної
адміністрації,
КНП
«Нижньосірогозька центральна районна лікарня», КНП
«Нижньосірогозький
центр
первинної
медикосанітарної допомоги»
До 01 жовтня 2020 року

Житлово-комунальне господарство
8. До початку осінньо-зимового періоду провести перевірку
та
забезпечити підготовку всіх інженерних комунікацій житлово-комунального
господарства району.
Виконкоми сільських та селищної рад, сільські і
районне комунальні підприємства, відділ
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля районної державної адміністрації
До 01 жовтня 2020 року

9. Активізувати претензійно-позовну роботу з усіма категоріями
споживачів, у тому числі з населенням, у частині погашення заборгованості за
житлово-комунальні послуги, посилити роз’яснювальну роботу з населенням
щодо необхідності своєчасної та повної оплати за надані житлово-комунальні
послуги.
Виконкоми сільських та селищної рад, районне і сільські

комунальні підприємства
Постійно

10. Забезпечити приведення у відповідність з вимогами законодавства
порядку формування тарифів, забезпечивши перегляд діючих тарифів на
житлово-комунальні послуги та приведення їх до економічно обґрунтованого
рівня.
Виконкоми сільських та селищної рад, районне і сільські
комунальні підприємства
Постійно

11. Здійснювати регулярне проведення семінарів, нарад з питань
стимулювання населення і ОСББ до впровадження енергоефективних та
енергоощадних заходів шляхом компенсації частини суми кредитів згідно з
умовами Державної програми енергозбереження з метою доведення цієї
інформації до максимальної кількості населення на підпорядкованій території.
Виконкоми сільських та селищної рад, відділ
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля районної державної адміністрації, керівники
районного
відділення ПАТ «Державний Ощадбанк
України»
Щокварталу протягом 2020 року

12. Продовжити роботу по затвердженню на місцевому рівні Програм
часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у
житловому фонді на 2019-2021 роки та виконанню діючих.
Виконкоми сільських та селищної рад
Постійно

Дорожньо-транспортне господарство
13. Забезпечити виконання планів ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування.
Філія «Нижньосірогозький райавтодор», виконкоми
сільських та селищної рад
До 16 листопада 2020 року

14. Забезпечити заготівлю в достатній кількості протипожежної суміші
для обробки 236,9 км доріг, у тому числі: 77,1 км – загальнодержавного
значення та 159,8 км – місцевого.
Філія «Нижньосірогозький райавтодор», виконкоми
сільських та селищної рад
До 15 жовтня 2020 року

15. Забезпечити підготовку до функціонування в зимових умовах
техніки, яка задіяна для прибирання снігу, створення 10-денного запасу
пального.
Філія «Нижньосірогозький райавтодор», виконкоми
сільських та селищної рад, підприємства, установи,
організації
До 16 листопада 2020 року

16. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та
організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні

машини і механізми та забезпечити технічну готовність наявної
автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших
спеціальних машин та механізмів), що може бути задіяна на очистці автодоріг
від снігових заметів. Забезпечити резервний запас пального на 10 днів роботи.
Виконкоми сільських та селищної рад
До 01 жовтня 2020 року

Начальник містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації

Лілія ЯВОНЕНКО

