від "08" жовтня 2020 року

№ 219-р

Про стан готовності господарського
комплексу району до роботи
В осінньо-зимовий період
2020/2021 року
Основні напрямки, завдання і заходи по підготовці об'єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери визначені розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 22 червня 2020 року № 145-р "Про
підсумки роботи господарського комплексу району в осінньо-зимовий період
2019/2020 року та заходи з підготовки до нового опалювального сезону
2020/2021 року".
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
29 вересня 2020 року № 211-р "Про початок опалювального сезону
2020/2021 року для індивідуального опалення житлових будинків"
опалювальний сезон для індивідуального опалення житлових будинків
розпочато з 01 жовтня 2020 року. Стовідсоткове опалення об'єктів соціальної
сфери розпочнеться за умови зниження середньодобової температури
зовнішнього повітря протягом трьох діб нижче +8 градусів.
Станом на 01 жовтня 2020 року забезпечено виконання заходів з
підготовки господарського комплексу району до опалювального періоду
2020/2021 року на необхідному рівні (від 95% до 100%).
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, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, акти готовності до
опалювального сезону отримали котельні комунальних підприємств с. Суботці
та с. Богданівка.
Богданівська філія ПП "Каярд-Україна" "Каярд-Богданівка" придбала
необхідну кількість деревини (пілетів) для початку та сталого проходження
опалювального періоду. Суботцівським СКП "Сількомунгосп" підписано
договір на постачання природного газу з НАК "Нафтогаз України".
З метою своєчасної, якісної підготовки та забезпечення сталого
проходження опалювального сезону 2020/2021 року відділом освіти, культури,
молоді та спорту райдержадміністрації, закладами охорони здоров'я району,
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територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Знам'янського району, виконкомами сільських рад проводяться
необхідні заходи по проведенню ремонтних та підготовчих робіт закладів
бюджетної сфери.
Станом на 01 жовтня 2020 року Управлінням Держенергонагляду у
Кіровоградській області підписані акти готовності по всім закладам освіти,
охорони здоров'я, культури та соціального захисту.
Важливою складовою підготовки до опалювального періоду є здійснення
розрахунків житлово-комунальних підприємств району за спожиті енергоносії
та погашення заборгованості усіх категорій споживачів за надані житловокомунальні послуги.
Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг за січеньсерпень 2020 року становив 99,3% (проти 122,6% у 2019 році, та 72,8% у
2018 році). Рівень оплати за постачання та розподіл електричної енергії з
початку року склав 102,0% (проти 101,0% у 2019 році; 97,13% у 2018 році) та
83,8% за постачання та розподіл природного газу за січень-серпень 2020 року
(проти 123,8% у 2019 році та 71,8% у 2018 році).
Питання економії енергоресурсів, у тому числі природного газу,
залишається одним із важливіших питань.
При розробці проектно-кошторисної документації для бюджетних закладів
району, першочергова увага приділяється впровадженню енергоефективних
заходів та технології для зменшення втрат енергії, постійно проводиться аналіз
використання енергетичних ресурсів на об'єктах.
Для забезпечення належного проходження опалювального сезону в
закладах соціальної сфери району проведено ремонти приміщень, систем
опалення, ревізії електромереж, утеплення стін та вікон, перевірки технічного
стану електроустановок, заміри опору заземлення електрообладнання та опору
ізоляції електроустановок. Здійснено технічне обслуговування вогнегасників,
планову повірку манометрів, сигналізаторів та лічильників газу. Проведено
навчання відповідальних за теплове господарство осіб та отримані відповідні
протоколи. Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимом
споживання електричної енергії в області підписано 100% актів готовності
теплового господарства навчальних закладів району до роботи в осінньозимовий період 2020/2021 років.
Потреба у твердому паливі на опалювальний період 2020/2021 років для
закладів освіти становить 631,6 тонн. Станом на 01 вересня 2020 року залишок
вугілля складав 238,51 тонн, забезпеченість вугіллям навчальних закладів –
38%. Оголошені та проводяться тендерні процедури на закупівлю необхідної
кількості твердого палива.
З метою своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону
2020/2021 років лікувально-профілактичних закладів району "Знам'янським
районним центром первинної медико-санітарної допомоги" Знам'янської
районної ради (далі – КНП "ЗРЦПМСД") було проведено спрощену процедуру
закупівлі твердого палива (дров) через систему "Prozorro". Мережа лікувальнопрофілактичних закладів становить 28 одиниць, з яких опалюються:
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за рахунок газового опалення 10 одиниць (3 ФАПи та 7 амбулаторій), акти
готовності до початку опалювального сезону підписані, повірка димововентиляційних каналів проведена в повному обсязі;
за рахунок електроконвекторів опалюються дві новозбудовані амбулаторіі
в селах Саблине та Трепівка та ФАП в с. Плоске;
твердим паливом в повному обсязі забезпечені 12 одиниць (11 ФАПів та
1 амбулаторія);
централізовано 2 абмулаторії та ФАП в с. Водяне. Асигнування на
забезпечення оплати за спожиті енергоносії до кінця фінансового року КНП
"ЗРЦПМСД" виділено в повному обсязі.
Будівлі, які знаходяться на балансі територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Знам'янського району (далі –
територіальний центр) переведені на автономне газове опалення.
Проведена необхідна підготовка приміщень, що перебувають на балансі
територіального центру, до роботи у зимовий період, затвердженні ліміти
споживання енергоносіїв по кожному структурному підрозділу територіального
центру в грошових одиницях та натуральному виразі. Здійснено санітарну
обрізку дерев, проведено техобслуговування вогнегасників, перевірку димових
та вентиляційних каналів, проведено повірку сигналізаторів газу "Лелека" та
навчання відповідальних осіб з охорони праці, з електробезпеки, правил
безпеки систем газопостачання, здійснено роботи з вогнезахисного обробляння
дерев'яних конструкцій дахів відділення стаціонарного догляду в селі
Дмитрівка та адміністративної будівлі територіального центру. Системи
водопостачання, опалювальної та електричної мереж знаходяться у належному
стані. Технічне обслуговування приладів обліку газу, електроенергії та води
проводиться планово у відповідності до вимог чинного законодавства.
На 2020 рік укладено угоди на постачання енергоносіїв в межах
кошторисних призначень з урахуванням затверджених лімітів споживання.
Станом на 01 вересня 2020 року заборгованість за використання енергоносіїв
відсутня.
На території району (за виключенням території Дмитрівської об'єднаної
територіальної громади), є 2 ОСББ, а саме: с. Трепівка – ОСББ "Лютневий";
с. Володимирівка – ОСББ "Орхідея 39". Серед актуальних питань залишається
посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно форм управління
багатоквартирними будинками, ведеться робота щодо популяризації створення
ОСББ. Відповідно до завдань Уряду у 2020 році продовжується робота з
впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді, а саме: надання
державної підтримки (відшкодування) частини суми кредитів, отриманих
населенням, ОСББ та ЖБК на придбання матеріалів та обладнання для
утеплення житла та "негазових" котлів.
З метою стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних заходів
у житловому фонді продовжує діяти Програма енергоефективності
Знам'янського району на 2018-2020 роки, затверджена рішенням районної ради
від 22 грудня 2017 року № 374.
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З метою прискорення розв'язання існуючих проблем та забезпечення
своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону
2020/2021 року:
1. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації,
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Знам'янського району, комунальному некомерційному підприємству
''Знам'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги''
Знам'янської районної ради, виконавчим комітетам сільських рад району,
керівникам окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації,
підприємств, установ, організацій комунальної форми власності у межах
повноважень, забезпечити:
1) завершення до 15 жовтня у повному обсязі робіт з підготовки об'єктів
житлово-комунального господарства та соціальної сфери, вулично-дорожньої
мережі району до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року;
2) підписання паспортів та актів готовності житлового фонду, теплових
господарств закладів соціальної сфери та теплопостачальних підприємств до
роботи в опалювальний період 2020/2021 року;
3) початок опалювального періоду 2020/2021 року в закладах соціальної
сфери та житловому фонді району відповідно до кліматичних умов;
4) створення оперативних штабів щодо контролю за станом проходження
опалювального періоду 2020/2021 року;
5) безперебійну роботу аварійно-диспетчерських служб під час
проходження опалювального періоду 2020/2021 року;
6) готовність на підприємствах житлово-комунального господарства
аварійно-відновлювальних бригад для проведення робіт з ліквідації аварійних
ситуацій у разі їx виникнення та забезпечення ïx нормативним запасом
паливно-мастильних матеріалів та матеріальних ресурсів;
7) наявність та готовність джерел резервного електропостачання котелень
районних закладів охорони здоров'я та найважливіших об'єктів соціальної
сфери;
8) дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання під час
обстеження в зимовий період димових та вентиляційних каналів, їх оголовків,
герметизації інженерних вводів в житлових будинках та своєчасного надання
відповідних актів підприємствам газового господарства;
9) проведення організаційної роботи з суб'єктами господарювання різних
форм власності із залученням на договірних засадах спеціалізованої та
дорожньої техніки до розчищення від снігу населених пунктів та під'їздів до
них у разі виникнення складних погодних умов під час осінньо-зимового
періоду 2020/2021року;
10) заготівлю у необхідних обсягах протиожеледних матеріалів для
утримання доріг в проїжджому стані;
11) роботу зливової каналізації для забезпечення її пропускної
спроможності, необхідної під час танення снігу;
12) створення (поповнення) резерву паливно-мастильних матеріалів для
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забезпечення транспортного сполучення з населеними пунктами району у разi
виникнення складних погодних умов;
13) своєчасне фінансування у повному обсязі видатків, що спрямовуються
на оплату установами та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів,
спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;
14) моніторинг стану проходження опалювального сезону 2020/2021 року
на об'єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери району;
15) продовження робіт з реалізації заходів, спрямованих на скорочення
споживання та заміщення природного газу;
16) фінансування у достатніх обсягах районної програми з
енергоефективності, якою передбачаються заходи з відшкодування за рахунок
коштів місцевого бюджету частини суми кредиту aбo відсотків на погашення
залучених населенням, ОСББ, ЖБК енергокредитів;
17) здійснення контролю за проходженням опалювального періоду
2020/2021 року у житлових будинках ycix форм власності та управління;
18) безперебійне призначення населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
19) дотримання вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги"
в частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі не
нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) та, у разі
встановлення тарифів на рівні, що унеможливлює отримання прибутку,
передбачення відшкодування з відповідного місцевого бюджету виконавцям
послуг різницю між встановленим розміром тарифів та економічно
обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг;
20) до 31 грудня 2020 року виконати у повному обсязі заплановані роботи
з капітального ремонту та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі
населених пунктів району.
2. Філії "Знам'янський райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ВАТ
ДАК "Автомобільні дороги України" завершити до 01 листопада 2020 року
підготовку автомобільних доріг району до експлуатації в зимовий період
2020/2021 року.
3.
Рекомендувати
Володимирівському
КП
"Сількомунгосп",
Суботцівському СКП "Сількомунгосп", Богданівській філії ПП "КаярдУкраїна" "Каярд-Богданівка" забезпечити:
стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення відповідним населеним пунктам району під час проходження
опалювального періоду 2020/2021 року;
своєчасне інформування у разі виникнення аварійних ситуацій відділ
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
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забезпечити:
безперебійне призначення населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг;
у повному обсязі виплату нарахованих пільг і субсидій населенню за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива.
5. Територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Знам'янського району розглянути можливість організації
резервних місць у закладах соціального захисту населення для громадян
похилого віку, які не мають можливості забезпечити себе опаленням взимку.
6. Знам'янському міськрайонному відділу управління ДСНС України у
Кіровоградській області, Знам'янському відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Кіровоградській області, філії "Знам'янський
райавтодор" ДП "Кіровоградський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні
дороги України" забезпечити дотримання вимог Порядку взаємодії щодо
безпечного та безперебійного руху транспортних засобів на дорогах загального
користування у випадках виникнення несприятливих погодних умов та
надзвичайних ситуацій.
7. Затвердити посадовий склад районного штабу з контролю за станом
проходження опалювального періоду 2020/2021 року згідно з додатком.
8. Затвердити форми 1-2 звітності окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських рад, підприємств,
установ та організацій комунальної форми власності про стан проходження
опалювального періоду 2020/2021 року (додаються).
9. Керівникам окремих структурних підрозділів районної державної
адміністрації, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності
району інформації про стан проходження опалювального періоду
2020/2021 року за встановленими формами подавати на узагальнення відділу
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з питань цивільного
райдержадміністрації з моменту його початку до 100-відсоткового забезпечення
централізованим теплопостачанням об'єктів житлового фонду та соціальної
сфери щоденно та не пізніше 27 числа кожного місяця протягом опалювального
періоду.
10. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з питань
цивільного райдержадміністрації здійснювати постійний моніторинг
проходження опалювального періоду 2020/2021 року в районі.
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11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 22 червня 2020 року № 145-р "Про підсумки роботи
господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2019/2020 року та
заходи з підготовки до нового опалювального сезону 2020/2021 року".
12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

Додаток
до розпорядження голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
08 жовтня 2020 року № 219-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районного штабу з контролю за станом проходження
опалювального періоду 2020/2021 року
Голова районного штабу
Голова районної державної адміністрації
Заступник голови районного штабу
Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з питань
цивільного захисту райдержадміністрації
Секретар районного штабу
Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з
питань цивільного захисту райдержадміністрації
Члени районного штабу:
Начальник фінансового управління райдержадміністрації;
начальник
управління
райдержадміністрації;

соціального

начальник Знам'янського управління
господарства ВАТ "Кіровоградгаз";
начальник
Знам'янського
"Кіровоградобленерго";

району

захисту
по

населення

експлуатації

електричних

мереж

газового
ПрАТ

начальник Знам'янського міськрайонного відділу управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області;
начальник філії "Знам'янський райавтодор" ДП
облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України";

"Кіровоградський

2
начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Знам'янського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
директор територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Знам'янського району;
директор комунального некомерційного підприємства "Знам'янський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Знам'янської районної
ради;
начальник
відділу
райдержадміністрації.

освіти,

культури,

Начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики, захисту
довкілля та з питань цивільного
захисту райдержадміністрації

молоді

та

спорту

Олександр ФЕДОРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
08 жовтня 2020 року № 219-p
Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан проходження опалювального періоду 2020/2021 року
станом на
Назва об'єкта

Всього

1
Котельні
у тому числі:
Місцевих рад
Відомчі
у тому числі:
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
МОЗ

2

В
%
роботі

3

4

Не працює
Населений
a6o не
пункт, причини,
підключені
заходи, які
до
вживаються,
опалення
термін
підключення (по
кожному об'єкту)
5
6

Причини не Заходи, які
Термін
підключення вживаються підключення

7

8

9

2
1
МОН
Міноборони
Мінтранс
Інші
Житлові будинки
у тому числі які
обслуговуються:
Управителями
ОСББ, ЖБК
Громадської
(колективної
власності
Відомчі
у тому числі:
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
МОЗ
МОН
Міноборони
Мінтранс
Інші

2

3

4

5

6

7

Продовження додатка
8
9

3
1
Об'єкти
соціальної сфери
Дошкільні заклади
Учбові заклади
Лікарні

2

3

4

5

6

7

Продовження додатка
8
9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
08 жовтня 2020 року № 219-p
Форма 2
ІНФОРМАЦІЇ
про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства
станом на ___________________
Населений пункт, де
виникли аварійні
ситуації

Назва об'єкта
житловокомунального
господарства

Короткий опис аварійної Заходи, які вживаються
ситуації, причини
виникнення

Термін усунення

