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Про підготовку господарського комплексу району
до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років
Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та
житлово – комунального господарства районної державної адміністрації Горбунова
О.Ф. «Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий
період 2017-2018 років» районна рада відмічає, що в районі зроблена певна робота по
підготовці до зими. Проведено підготовку до опалювального сезону закладів
загальноосвітніх шкіл, лікарень, дитячих садочків.
Заготовлено 223,4 т вугілля, при завданні – 1345 т, або 16%. Виконуються роботи по
поточному ремонту доріг, підготовці спеціалізованої прибиральної техніки.
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та враховуючи вищевикладене,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та житлово
– комунального господарства районної державної адміністрації Горбунова О.Ф. «Про
підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період 20172018 років» взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації, головним лікарям Маловисківської центральної
районної лікарні, комунального закладу «Маловисківський центр первинної медикосанітарної допомоги» та Державного закладу «Спеціалізована медико – санітарна частина
№17 Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити :
- підготовку до опалювального сезону котелень та теплових мереж;
- до 1 жовтня 2017 року заготівлю твердого палива не менше 50 % від потреби та
здійснювати постійний контроль за дотриманням нормативних запасів палива на
підвідомчих об’єктах;
- визначення додаткових джерел фінансування щодо забезпечення виконання заходів по
підготовці до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років;
- 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
відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду,

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378.
3. Рекомендувати селищній та сільським радам забезпечити:
- надання комунальними підприємствами якісних житлово-комунальних послуг, згідно
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
- укладання договорів з суб’єктами господарювання всіх форм власності на очистку від
снігу доріг на підвідомчих територіях та проведення протиожеледних заходів за наявності
відповідних коштів.
4. Смолінському селищному голові забезпечити погашення заборгованості за спожитий
природний газ у сумі 3654,8 тис.грн.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань земельних відносин та розвитку промисловості.

Голова районної ради

С.Сосновська

Довідка
про підсумки роботи господарського комплексу району в осінньо – зимовий період
2016 / 2017 року та заходи з підготовки до нового опалювального сезону 2017/2018
року»
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року
проводиться відповідно до розпорядження голови Маловисківської районної державної
адміністрації №213-р від 18 травня 2017 року «Про підсумки роботи господарського комплексу до
роботи в осінньо – зимовий період 2016/2017 року, заходи щодо підготовки до нового
опалювального сезону 2017/2018 року».
Станом на 3 липня 2017 року проведена наступна робота:
Житловий фонд:
На території Смолінської селищної ради створено 2 ОСББ: «Смолінчанин» вул.Геологів,
64, «Пролісок – 71» по вул.Геологів, 71 та на території Березівської сільської ради «Житло для
людей» вул.Шевченка, 12.
Смолінською конкурсною комісією проведено конкурс та обрано ТОВ «Гудекс Екосервіс»
(м.Кіровоград, вул.Тараса Карпи, 96), як управляючу компанію по утриманню житлового фонду.
Конкурсною комісією рекомендовано Смолінській селищній раді затвердити відповідне товариство
як переможця конкурсу. На даний час відповідне товариство обслуговує 46 багатоквартирних
житлових будинків та 3 ОСББ.
ТОВ «Гудекс Екосервіс» заплановано в 2017 році провести ремонт покрівлі 12 житлових будинків
(проведено ремонт на 4 будинках), забезпечити ремонт систем холодного водопостачання в 46
житлових будинках (проведено заміну в 40 будинках) та ремонт електрощитових в 12 будинках
(проведено в 6 будинках ремонт). Товариством освоєно на дані ремонті роботи 253,3 тис.грн.
Заходи з енергоефективності:
На офіційному сайті районної державної адміністрації (mv.kr-admin.gov.ua) постійно висвітлюється
інформація Держенергоефективності України.
Рішенням сесії Маловисківської районної ради від 01 квітня 2016 року №58 затверджено Програму
енергозбереження Маловисківського району на період до 2020 року.
За інформацією відділення №192/10 Кіровоградської обласної дирекції
АБ
«УКРГАЗБАНК», в січні – червні 2017 року надано кредити 30 жителям району в сумі 524,2 тис.
грн. на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів. За оперативною інформацією
ТВБВ №10010/0137 філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», протягом січня
- червня поточного року надано кредити 62 особам в сумі
991,3 тис. грн. на впровадження
енергоефективних заходів
Теплове господарство:
Для стабільного проходження опалювального сезону 2017/2018 року необхідно підготувати:
- 17 загальноосвітніх навчальних закладів, 12 дошкільних дошкільних та 2 заклади охорони
здоров’я;
- 27 котелень (забезпечити підписання інспекцією Держенергонагляду 27 актів стану готовності
теплових господарств), провести капітальний ремонт 2 котелень, забезпечити заміну 2 котлів та
підготовити 0,2 км. теплових мереж.
Всього по району необхідно заготовити 1345 тонн твердого палива на початок опалювального
сезону (223,4 т. вугілля в наявності) або 16% від запланованого.
На даний час заготовлено по ЗОШ 98,7 при плані 728,6 т. твердого палива або 13 %.
По школі інтернат на опалювальний сезон необхідна потреба вугілля 200 т. в наявності 60 т. (30 т.
вугілля та 30 т. пелетів) 30% від запланованого.
Центральною районною лікарнею в наявності 21,5 т. вугілля або 11 % при плані в 180 т. на
опалювальний сезон.
В районному відділі культури в наявності 4 т. вугілля або 7 % необхідно 52 тонн від запланованого,
територіальному центрі соціального обслуговування в наявності – 1 т. або 10 відсотків від
запланованого, КЗ «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» в наявності –
8,2 т. або 18 % від запланованого, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

– 0 т. вугілля при плані в 10 т. (70,1 тис.грн. передбачено на закупівлю твердого палива з липня
місяця), завезення вугілля в заклади продовжується.
Дорожньо – мостове господарство:
На проведення капітального ремонту доріг з місцевого бюджету передбачено на 2017 рік – 348,0
тис.грн. та 2578,7 тис.грн. на проведення поточного ремонту. На даний час освоєно – 184,9 тис.грн.
на капітальний ремонт та 636,0 тис.грн. на поточний ремонт.
Необхідно підготовити 3 одиниці спеціалізованої прибиральної техніки на розчистку доріг від
снігових заметів.
2 техніки на умовах письмового договору укладеного Новогригорівською сільською радою;
Укладено письмовий договір на розчистку доріг від снігових заметів Нововознесенською сільською
радою з філією «Маловисківський райавтодор»;
Укладено письмовий договір Смолінською селищною радою з ТОВ «Гудекс Екосервіс» на
розчистку доріг від снігових заметів;
В бюджеті Смолінської селищної, Березівської, Кіровської, Злинської, Якимівської сільських рад
передбачене відповідне фінансування (кошти) на відшкодування палива для розчистки снігових
заметів. Інші сільські ради уклали усні домовленості, коштів на відшкодування палива не
передбачено;
на умовах усного договору по Маловисківському районі передбачається задіяти 24 одиниць
техніки
** в резерві Маловисківської райдержадміністарції для ліквідації наслідків НС знаходиться 1515 л.
бензину та 1725л. диз.палива.
Протягом опалювального сезону 2016-2017 року КП «Енерговодоканал» надавав послуги по
теплопостачанню бюджетним установам смт. Смоліне.
Заборгованість КП «Енерговодоканал»:
за спожитий природній газ 3654,8 тис.грн.;
населення заборгувало 289,9 тис.грн. за житлово – комунальні послуги;
заборгованість за послуги теплопостачання перед КП «Енерговодоканалом» складає 10,1 тис.грн.
(селищна рада 10,1 тис.грн.).

Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово – комунального
господарства райдержадміністрації,
головний архітектор району
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