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Про підготовку господарського комплексу району
до роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017 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
2016-2017 років» районна рада відмічає, що в районі проведена певна робота по підготовці
до зими. Проведено підготовку загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони
здоров'я, дошкільних навчальних закладів. Заготовлено 484,1 тонн вугілля, при завданні
1266,4 тонн, або 38% від потреби. Виконуються роботи по благоустрою, поточному
ремонту доріг, підготовці спеціалізованої прибиральної техніки.
Відповідно пункту 28 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», вимог Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства
палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 10 грудня 2008 року № 620/378 і зареєстрованих Міністерством юстиції
України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 та враховуючи вищевикладене,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію «Про підготовку господарського комплексу району до роботи в
осінньо – зимовий період 2016-2017 років» взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації :
- визначити додаткові джерела фінансування щодо забезпечення виконання заходів
по підготовці народно-господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий
період 2016-2017 років;
- 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.

3. Головним лікарям Маловисківської центральної районної лікарні, комунального
закладу «Маловисківський центр первинної-медико-санітарної допомоги» та Державного
закладу «Спеціалізована медико – санітарна частина №17 МОЗ України» забезпечити
підготовку котелень, теплових та водопровідних мереж до роботи, заготівлю твердого
палива не менше, як 50 % від потреби та здійснювати постійний контроль за дотриманням
нормативних запасів палива на підвідомчих об’єктах.
4. Рекомендувати селищній та сільським радам забезпечити:
- надання комунальними підприємствами якісних житлово-комунальних послуг;
- погашення заборгованості за спожитий природний газ у сумі 3806,3 тис. грн.;
- укладання договорів з суб’єктами господарювання всіх форм власності на очистку
доріг на підвідомчих територіях від снігу та проведення протиожеледних заходів за
наявності відповідних коштів .
5. Зняти з контролю рішення районної ради від 7 липня 2015 року №422 «Про
підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період 20152016 років»
6. 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 стан підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий
період 2016/2017 року
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 року проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від №176-р від 6 травня 2016 року «Про підсумки роботи господарського
комплексу до роботи в осінньо – зимовий період 2015/2016 року, заходи щодо підготовки
до нового опалювального сезону 2016/2017 року».
Станом на 12 вересня 2016 року проведена наступна робота :
Житловий фонд:
По смт.Смоліне необхідно підготувати 47 багатоповерхових житлових будинків та 2
ОСББ. Смолінською селищною радою затверджено обслуговуючу компанію ТОВ
«ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС», який є управителем багатоповерхових житлових будинків.
Водопровідно – каналізаційне господарство:
На підставі рішення п’ятої сесії сьомого скликання Кіровоградської обласної ради №83
від 20 травня 2016 року «Про приєднання комунального підприємства «Водоканал
Смолінської селищної ради» до обласного комунального виробничого підприємства
«Дніпро - Кіровоград» з передачею майнового комплексу водопостачання та
водовідведення. Питанням підготовки водопровідно – каналізаційного господарства
селища Смоліне перебуває в повноваженнях ОКВП «Дніпро - Кіровоград».
Смолінською селищною радою в 2016 році профінансовано 274,0 тис.грн. на
реконструкцію водозабору (бюджет розвитку).
Соціальна сфера:
Всього по району до 1 жовтня 2016 року заплановано підготовити до опалювального
сезону 2016/2017 року 26 котельні (25 котелень підготовлено крім - 1 котельні ЗОШ
Хмельове І-ІІ ст.). Заготовлено на даний час по закладах соціальної
сфери 484,1 тонн вугілля при плані 1266,4 тонн або 38 % від запланованого. На даний
час робота по підготовці котелень завершена. Проводиться завіз вугілля в загальноосвітні
школи району.
В опалювальному сезоні 2016/2017 року підготовлено 16 шкіл (крім ЗОШ Хмельове І-ІІ
ст), 12 дитячих садків та 2 лікарні.
По навчальних закладах на даний час заготовлено палива 248,1 т. (31% від потреби),
планується до 15.10.2016 р. забезпечити ЗНЗ (40,0% від потреби). 15.12.2015 року був
об’явлений тендер на закупівлю вугілля кам’яного. Договір укладений 28.03.2016 р. з
переможцем тендерних торгів «Вугільною Компанією Центр» на 1000 т. На даний час всі
загальноосвітні заклади готові до нового 2016/2017 навчального року на 99%.
Підписані інспекцією Держенергонагляду акти стану готовності теплового господарства
до нового 2016/2017 навчального року (дитячі садочки – 100% актів, ЗОШ 99% – крім
ЗОШ Хмельове І-ІІ ст.).

У Центральній районній лікарні залишились залишки з минулого року 11 т. брикету. (130
т. вугілля марки ДГР – 200 передано з балансу КП «Обласна туберкульозна лікарня» на
баланс ЦРЛ). Необхідна потреба на опалювальний сезон складає 400 т. вугілля,
забезпечено 32,2 % вугіллям.
•
•
•
•

в районному відділі культури в наявності 7,9 т. вугілля або 19 % від запланованого
(необхідно 40 т.);
територіальному центрі соціального обслуговування в наявності – 20,0 т. або 100
відсотків від запланованого;
КЗ «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» в наявності –
32,8 т. або 40 відсотків від запланованого (план складає 80 т.);
управління соціального захисту населення райдержадміністрації – 0 т. вугілля при
плані в 16 т.

Заходи з енергоефективності:
Рішенням Маловисківської районної ради №58 від 1 квітня 2016 року
прийнята «Програма енергозбереження Маловисківського району на період до 2020
року», згідно якої передбачено 3% на відшкодування частини суми кредиту для фізичних
осіб та ОСББ.
За оперативною інформацією ТВБВ №10010/0137 філії Кіровоградського обласного
управління АТ «Ощадбанк», з початку 2016 року надано 72 особам кредити на суму
1059,2 тис.грн.. В тому числі 67 особам 979,4 тис грн. на придбання енергозберігаючого
обладнання та матеріалів та 5 особам 79,8 тис грн. на придбання котла.
За інформацією відділення №192/10 Кіровоградської обласної дирекції АБ
«УКРГАЗБАНК», надано кредити 59 жителям району в сумі 924,0 тис. грн. на придбання
енергозберігаючого обладнання та матеріалів. В тому числі 57 особам 891,3 тис грн. на
придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів та 2 особам 32,7 тис грн. на
придбання котла.
Дорожньо – мостове господарство:
На проведення поточного ремонту доріг з місцевого бюджету передбачено на 2016 рік –
2170,3 тис.грн. На даний час освоєно – 1867,9 тис.грн.
Підготовлено 3 одиниці спеціалізованої прибиральної техніки (100%) на суму 1,8 тис.
гривень. Укладено Новогригорівською сільською радою письмовий договір на розчистку
доріг від заметів снігу. Смолінською селищною та сільськими радами укладена усна
домовленість.

Протягом опалювального сезону 2016-2017 року КП «Енерговодоканал» надавало послуги
по теплопостачанню бюджетним установам смт. Смоліне та декільком госпрозрахунковим
підприємствам.
КП «Енерговодоканал» відповідно до договору 12/987-БО-18 від 03.10.2012 року,
укладеного з НАК «Нафтогаз України», спожив природного газу на суму 3806,3 тис. грн.,
борг перед ВАТ «Кіровоградгаз» складає 94,0 тис.грн. рівень оплати за спожитий

природній газ складає 5,5 %, оплачено за спожитий природній газ в 2016 році 103,0
тис.грн.
•
•
•
•

•

заборгованість по заробітній платі складає 0 тис.грн.;
населення заборгувало 677,6 тис.грн. за житлово – комунальні послуги;
рівень розрахунків за житлово – комунальні послуги складає 96,2%;
заборгованість за послуги теплопостачання перед КП «Енерговодоканалом»
складає 693,3 тис.грн. (райво -23,9 тис.грн., СМСЧ – 627,4 тис.грн., інші – 42,0
тис.грн.)
різниця в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення складає 4935,0
тис.грн., (фінансування в 2016 році не проводилось).

Охорони навколишнього природного середовища:
За рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів по
Маловисківському районі передбачено в бюджеті на 2016 рік с.Марянівка 6,8 тис.грн. на
ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ та 8,0 тис.грн. на виготовлення документації
проекту землевідведення земельної ділянки для розміщення ТПВ.

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

В.Білоног

