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Про підготовку господарського комплексу
району до роботи в осінньо – зимовий період
на 2013-2014 роки
Заслухавши інформацію державного адміністратора відділу містобудування,
архітектури та житлово – комунального господарства районної державної адміністрації
Горбунова О. «Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо –
зимовий період на 2013-2014 роки» районна рада відмічає, що у районі проведена певна
робота по підготовці до зими.
Здійснюється комплексна підготовка житлового фонду, заплановано провести
капітальний ремонт покрівель. Проводиться ремонт систем холодного водопостачання,
енергозбереження житлових будинків, ремонт шкіл, лікарень, амбулаторій, ФАПів, дитячих
садків.
Заготовлено 4 % від потреби вугілля (180 тонн, при завданні 2400 тонн).
Виконуються роботи по благоустрою, поточному ремонту доріг, поточному ремонту,
утриманню та відновленню зовнішнього освітлення населених пунктів району, підготовці
спеціалізованої прибиральної техніки. Заготовлено 20 тонн посипочного матеріалу.
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
враховуючи вищевикладене,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію державного адміністратора відділу містобудування, архітектури та
житлово – комунального господарства районної державної адміністрації
Горбунова О.
«Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період на
2013-2014 роки» взяти до відома.
2. Доручити райдержадміністрації, рекомендувати міському, селищному та сільським
головам :
- забезпечити до 1 жовтня 2013 року заготівлю твердого палива не менше 40% від
потреби та здійснювати постійний контроль за дотриманням нормативних запасів палива на
підвідомчих об’єктах;

- визначити додаткові джерела фінансування щодо забезпечення виконання заходів по
підготовці до роботи в осінньо – зимовий період 2013-2014 років;
- забезпечити 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.
3. Рекомендувати міській, селищній та сільським радам забезпечити:
- надання комунальними підприємствами якісних житлово-комунальних послуг, згідно
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
- погашення заборгованості за спожитий природний газ протягом 2010 – 2013 років у
сумі 1443,358 тис.грн.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі,
побутового обслуговування населення, благоустрою, розвитку населених пунктів та житлово
– комунального господарства.

Голова районної ради

С.Сосновська

Довідка про стан підготовки господарського комплексу району до роботи
в осінньо-зимовий період 2013/2014 року
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014
року проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 травня
2013 року №234-р «Про підсумки роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовий
період 2012/2013 року, заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2013/2014 року» та
розпорядження голови районної державної адміністрації від 3 липня 2013 року №247-р «Про
підсумки роботи господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2012/2013 року, заходи
щодо підготовки до нового опалювального сезону 2013/2014 року».
Станом на 8 липня 2013 року проведена наступна робота :
З 75 житлових будинків підготовлено 28 (40%) планується виділити на підготовку житлового
фонду 137,0 тис. гривень. В тому числі заплановано провести ремонт покрівлі 3 будинків (0 %) на
суму 100 тис. гривень, ремонт систем холодного водопостачання в 4 житлових будинках (50 %) на
суму 8,4 тис. гривень, ремонт енергозабезпечення 15 житлових будинків (20 %) на суму 3,4 тис.
гривень.
До 15 вересня 2013 року заплановано підготовити до опалювального сезону 2013/2014 року 30
котелень. На даний час проводяться роботи з підготовки котелень до зими. Заготовлено станом на 8
липня 2013 року 105 тонн вугілля на суму 180,0 тис. грн. при плані 2400 тонн (4%). По навчальних
закладах району заготовлено 90,1 тонн вугілля на суму 151,0 тис.грн., що становить 4 відсотка.
Відремонтовано 1,4 км водопровідних мереж при завданні 2,0 км (70 %) на суму 72,6 тис.
гривень. Заплановано підготовити до опалювального сезону 2013/2014 року 2 водопровідні насосні
станції на суму 21,2 тис.грн. Вказані роботи будуть проведені протягом серпня - вересня 2013 року.
Станом на 8.07.2013 року підготовлено 1 каналізаційну насосну станцію (40%) на суму 2,3 тис.
гривень.
З 5 запланованих до підготовки до зимового періоду артезіанських свердловин підготовлено 5
(100,0%) на суму 41,9 тис. гривень.
Планується виділити з державного бюджету субвенцію у сумі 1004,2 тис.грн. на відновлення
13,17 км. дорожнього покриття, На даний час профінансовано 365,5 тис.грн. та пройшли касові
видатки у сумі 1,9 тис.грн.
На утримання доріг та тротуарів використано 3,2 тис. гривень, що становить 13
відсотків від запланованого.
Відновлено 5 дорожніх знаків (25%) на суму 2,1 тис. гривень при плані 20 шт. на суму 6,0 тис.
гривень.
Заплановано виділити на відновлення мереж зовнішнього освітлення 617,4 тис.грн.,
профінансовано на даний час 98,62 тис.грн., встановлено 151 світильників та відновлено 10,3 км.
зовнішнього освітлення.
На покращення стану полігонів твердих побутових відходів використано 9,2 тис. гривень при
плані 39,0 тис. гривень.
Заготовлено 20 тонн посипочного матеріалу при завданні 110,0 тонн (25 %) на суму 10,4 тис.
гривень.
Підготовлено 6 одиниць спеціалізованої притиральної техніки (100%) на суму 1,1 тис.
гривень.
До опалювального сезону 2013/2014 року заплановано підготовити 22 шкіл, 15 дитячих садків
та 2 лікарні. На даний час проводяться підготовка об’єктів соціальної сфери до опалювального
сезону.
Протягом опалювального сезону 2012-2013 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», станом на 8.07.2013 року заборгованість за спожитий природний газ
складає 584,58 тис.грн.
Заборгованість за спожитий природний газ перед ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 8.07.2013
року складає 354,0 тис.грн.

Заборгованість КП «Енерговодоканал» за спожитий природній газ в опалювальних сезонах
2009-2010 року та 2010-2011 року перед Черкаською філією ДК «Газ України» на даний час складає
504,77 тис.грн.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг перед КП «Енерговодоканал»
станом 1.08.2013 року складає 1375,7 тис.грн.
Заборгованість КП «Енерговодоканал» по заробітній платі станом на 8 липня 2013 року
відсутня.
Головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури та ЖКГ райдержадміністрації

О.Мойсеєнко

