МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 квітня 2015 року

№ 406

м. Мала Виска

Про виконання рішення районної ради від 26
вересня 2014 року № 354 «Про стан підготовки
господарського комплексу району до роботи в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років»
Заслухавши інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації
Жанталая С.А. «Про виконання рішення районної ради від 26 вересня 2014 року «Про стан
підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період 2014 2015 років» районна рада відмічає, що в районі проведена відповідна робота по проведенню
опалювального сезону у цей період.
Проведено комплексну підготовку житлового фонду, капітальний ремонт покрівель,
ремонт систем холодного водопостачання, енергозбереження житлових будинків, шкіл,
лікарень, дитячих садочків.
Заготовлено 940,05 тонн вугілля до початку опалювального сезону 2014-2015 років,
при завданні - 2200 тонн.
Виконані роботи по благоустрою, поточному ремонту доріг, поточному ремонту,
утриманню та відновленню зовнішнього освітлення населених пунктів району, підготовці
спеціалізованої прибиральної техніки.
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та враховуючи вищевикладене,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію «Про виконання рішення районної ради від 26 вересня 2014 року №354
«Про стан підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий
період 2014-2015 років» взяти до відома.
2. Зняти з контролю рішення районної ради від 26 вересня 2014 року №354 «Про стан
підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період 2014 2015 років».
Голова районної ради

С. Сосновська

Довідка
про виконання рішення районної ради від 26.09.2014 р. №354 «Про стан підготовки
господарського комплексу району до роботи в осінньо – зимовий період 2014-2015 років
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період
2014/2015 року проводилась відповідно до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 23 травня 2014 року № 201-р «Про підсумки роботи господарського
комплексу до роботи в осінньо – зимовий період 2013/2014 року, заходи щодо підготовки до
нового опалювального сезону 2014/2015 року». Початок опалювального сезону затверджено
розпорядженням голови Маловисківської райдержадміністрації №370-р від 14 жовтня 2014
року «Про початок опалювального сезону 2014/2015 року».
Станом на 20 березня 2015 року проведена наступна робота:
З 72 житлових будинків підготовлено 72, проведено ремонт покрівлі 3 будинків в
м.Мала Виска, ремонт систем холодного водопостачання в 4 житлових будинках, ремонт
енергозабезпечення 15 житлових будинках освоєно коштів на суму- 147,9 тис.грн.
На сходових клітках під’їздів було відремонтовано 26 вікон або 14,08 м2., проведено
утримання внутрішньобудинкових мереж та вентиляційних каналів на загальну суму 29,6
тис.грн.;
До початку опалювального періоду 2014/2015 року підготовлено 31 котельню.
Заготовлено станом на 1 листопада 2014 року 940,05 тонн вугілля при плані 2200 тонн. (або
46 %від запланованого). По навчальних закладах району заготовлено 778,5 тонн вугілля, що
становить 45 відсотка від запланованого, в районному відділі культури, заготовлено 26,1 т.
вугілля або 76 % від запланованого, в територіальному центрі соціального обслуговування
21,0 т. вугілля 100%, по центральній районній лікарні заготовлено 54,3 т. або 32 %.
Відремонтовано 2,5 км водопровідних мереж при завданні 2,2 км. Підготовлено до
опалювального сезону 2014/2015 року 2 водопровідні насосні станції та 1 каналізаційну
насосну станцію.
З 5 запланованих до підготовки до зимового періоду артезіанських свердловин
підготовлено 5 (100,0%) на суму 63,5 тис. гривень.
В 2014 році з державного бюджету була передбачена субвенція у сумі 1805,05 тис.грн.
на відновлення дорожнього покриття, на кінець звітного року профінансовано 1408,2
тис.грн.
Передбачено проведення в 2015 році капітального ремонту дорожнього покриття з
місцевого бюджету на суму 627,9 тис.грн., (профінансовано 222,9 тис.грн), та проведення
поточного ремонту на суму 1356,1 тис.грн. (профінансовано 81,3 тис.грн.).
На відновлення мереж зовнішнього освітлення в 2014 році профінансовано 181,5
тис.грн., встановлено 188 світильників та відновлено 22,1 км. зовнішнього освітлення.
На покращення стану полігонів твердих побутових відходів використано 17,9 тис. грн.
Філією «Маловисківський райавтодор» та КП «Мала Виска МКП» заготовлено 370
тонн посипочного матеріалу.
Підготовлено 10 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки в зимовий період, в
тому числі 4 спец техніки на умовах письмового договору укладеного Новогригорівською та
Паліївськими сільськими радами
До опалювального сезону 2014/2015 року підготовлено 22 школи, 17 дитячих садків та
2 лікарні.
Протягом опалювального сезону 2014-2015 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», борг за спожитий природній газ складає 1136,8 тис.
грн.

Заборгованість за спожитий природний газ перед ВАТ «Кіровоградгаз» складає 159,0
тис.грн; заборгованість за спожитий природній газ перед Черкаською філією ДК «Газ
України» погашена у повному обсязі. Заборгованість за спожитий природній газ на кінець
звітного періоду склав 1295,8 тис.грн.
Заборгованість за послуги теплопостачання перед КП «Енерговодоканал» складає
1343,9 тис.грн.; борг населення з оплати житлово-комунальних послуг перед КП
«Енерговодоканал» складає 1443,7 тис.грн.; борг КП «Енерговодоканал» по заробітній платі
станом на 23 березня 2015 року складає 295,2 тис.грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30(
передбачено лише населенню) з державного бюджету у 2014 році виділено субвенцію
місцевим бюджетам в сумі 3653,3 тис. грн.. на погашення заборгованості з різниці в тарифах
на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
виробляється транспортується населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії.
Смолінською селищною радою комунальному підприємству «Енерговодоканал» в 2014
році на відшкодування різниці в тарифах виділено кошти в сумі 100,0 тис.грн.
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