МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 липня 2015 року

м. Мала Виска

№ 422

Про підготовку господарського комплексу району
до роботи в осінньо - зимовий період 2015-2016 років
Заслухавши інформацію державного адміністратора відділу містобудування,
архітектури та житлово - комунального господарства районної державної адміністрації
Горбунова О.Ф. «Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо зимовий період 2015-2016 років» районна рада відмічає, що в районі проведена певна робота
по підготовці до зими.
Заплановано провести комплексну підготовку житлового фонду, капітальний ремонт
покрівель. Проводиться ремонт систем холодного водопостачання, енергозбереження
житлових будинків, ремонт шкіл, лікарень, дитячих садків.
Заготовлено 81,2 тонн вугілля при завданні 1750 тонн.
Виконуються роботи по благоустрою, поточному ремонту доріг, поточному ремонту
об’єктів соціальної сфери, підготовці спеціалізованої прибиральної техніки. Заготовлено 5
тонн посипочного матеріалу.
На підставі пункту 28 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.Ф. «Про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо - зимовий
період 2015-2016 років» взяти до відома.
2. Зобов’язати начальників відділу освіти райдержадміністрації, відділу
культури та туризму райдержадміністрації, управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, завідувача сектору молоді і спорту райдержадміністрації та
рекомендувати головним лікарям Маловисківської центральної районної лікарні,
комунального закладу «Маловисківський центр первинної – медико - санітарної
допомоги» і Смолінського ДЗ «СМСЧ №17 МОЗ України» :
а) забезпечити:
- підготовку котелень, теплових та водопровідних мереж до опалювального
сезону 2015-2016 років;

- до 1 жовтня 2015 року заготівлю твердого палива не менше 40 % від потреби
та здійснювати постійний контроль за дотриманням нормативних запасів палива на
підвідомчих об’єктах;
- 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 і Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001;
б) визначити додаткові джерела фінансування щодо забезпечення виконання заходів
по підготовці до роботи в осінньо - зимовий період 2015-2016 років.
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 у сумі 1441,6 тис.грн.;
- укладання договорів з суб’єктами господарювання усіх форм власності на
очистку доріг від снігу на підвідомчих територіях та проведення протиожеледних
заходів за наявності відповідних коштів.
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 2015/2016 року
Підготовка господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий
період 2015/2016 року проводиться відповідно до розпорядження голови обласної
державної адміністрації від №179-р від 08 травня 2015 року «Про підсумки роботи
господарського комплексу до роботи в осінньо - зимовий період 2014/2015 року,
заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2015/2016 року» та
розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 червня 2015 року №
179-р «Про підсумки роботи господарського комплексу до роботи в осінньо - зимовий
період 2014/2015 року, заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону
2015/2016 року».
Станом на 10 червня 2015 року проведена наступна робота :
З 72 житлових будинків заплановано підготовити 72, передбачено на підготовку
житлового фонду 229,4 тис. гривень., Заплановано проведення ремонту покрівлі 2
будинків по вул.Шевченка 3 та вул.Шевченка, 7а (ремонт покрівлі по вул.Шевченка 7,а
завершено), ремонт систем холодного водопостачання в 3 житлових будинках, ремонт
енергозабезпечення 20 житлових будинків, освоєно коштів на суму 135.0 тис.грн.
Всього по району до 1 жовтня 2015 року заплановано підготовити до
опалювального сезону 2015/2016 року 31 котельні. Заготовлено на даний час по
закладах соціальної сфери 81,2 тонн вугілля при плані 1750 тонн або 4% від
запланованого. На даний час проводяться роботи з підготовки котелень до зими.
Необхідна потреба вугілля в опалювальному сезоні 2015/2016 р. складає 1750 т.
По навчальних закладах району планується провести заміну 2 котлів (Паліївська
ЗШ та Мануйлівський НВК на суму 163,2 тис.грн.). колісників 28 шт. на суму 36,4
тис.грн., забезпечити прочистку системи опалення та заміна центральних насосів
(Маловисківська ЗШ №3, Маловисківська гімназія, Маловисківській БДЮТ на суму
164,5 тис.грн.) підготовити 4,5 км. теплових мереж, планується освоїти 364,1 тис.грн.
На даний час заготовлено 37,5 тонн вугілля, що становить 2,3 відсотка від
запланованого, процедура закупівель вугілля була проведена 20.02.2015 року,
постачальником твердого палива являється ТОВ "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТР"
договір від 16.02.2015р., планова закупівля вугілля на 2015 рік становить: марки АК 750т; AM - 850т. Постачальником завезено вугілля у заклади освіти AM - 268,7т.
Центральною районною лікарнею укладено договір з постачальником твердого
палива ТОВ "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ ЦЕНТР" від 16.02.105 року на придбання 330 т.
вугілля, постачальником завезено вугілля у заклад AM -64 т.
В районному відділі культури в наявності 2,6 т. вугілля або 5 % від
запланованого, територіальному центрі соціального обслуговування в наявності - 2.1 т.
або 8 відсотків від запланованого, КЗ «Маловисківський центр первинної медикосанітарної допомоги» в наявності — 29 т. або 42 відсотка від запланованого,
управління соціального захисту населення райдержадміністрацїї - От. вугілля при
плані в 10 т.; завезення вугілля в заклади планується до жовтня 2015 року. На
придбання твердого палива для соціальної сфери в бюджетах району передбачено на
2015 рік - 4341,1 тис.грн.
Відремонтовано 1,4 км водопровідних мереж при завданні 2,5 км. та
відремонтовано 0,3 км каналізаційних мереж при завданні 0,5 км. Підготовлено до
опалювального сезону 2015/2016 року 2 водопровідні насосні станції та 1
каналізаційну насосну станцію. З 13 запланованих до підготовки до зимового періоду
артезіанських свердловин підготовлено 7 та освоєно коштів на суму - 400,8 тис.
гривень.

На проведення капітального та поточного ремонту доріг з місцевого бюджету
передбачено на 2015 рік - 3551,6 тис.грн. На даний час освоєно - 1334,6 тис.грн:
капітальний ремонт - 453,8 тис.грн. та поточний ремонт - 880,8 тис.грн.
На покращення стану полігонів твердих побутових відходів використано 9,4 тис.
гривень.
За рахунок коштів фондів охорони навколишнього природного середовища в
с.Марянівка профінансовано 4,5 тис.грн. на розробку паспорту місця видалення відходів, та
100,0 тис.грн. на покращення технічного стану каналізаційних - насосних станцій та
підвищення рівня екологічного і санітарно - епідеміологічного станів смт.Смоліне.
Заготовлено 5 тонн посилочного матеріалу при завданні 15 тонн (33 %) на суму 2,1
тис. гривень.
Підготовлено 8 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки (100%) на суму 1.8 тис.
гривень.
До опалювального сезону 2015/2016 року заплановано підготовити 24 шкіл, 17
дитячих садків та 2 лікарні. На даний час проводяться підготовка об’єктів соціальної сфери
до опалювального сезону.
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», спожив природного газу на суму 1282,6 тис. грн.,
борг перед ВАТ «Кіровоградгаз» складає 159,0 тис.грн., всього борг за спожитий природній
газ на кінець звітного періоду склав 1441,6 тис.грн.;
• заборгованість по заробітній платі складає 149,4 тис.грн.;
• різниця в тарифах за послуги водопостачання та водовідведення складає 5434,4
тис.грн.;
• населення заборгувало 1416,1 тис.грн. при рівні проплати у 2015 році 92%;
• заборгованість за послуги теплопостачання перед КП «Енерговодоканалом»
складає
1514,0 тис.грн.
У 2015 році КП «Енерговодоканал» для отримання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам 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 та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №
375 готує необхідний пакет документів на розгляд обласною комісією для отримання
субвенції у сумі - 5235,2 тис.грн.
З метою забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними
житлово - комунальними послугами та з метою поліпшення складного фінансового стану КП
«Енерговодоканал» на 2015 рік розпорядженням голови Маловисківської
райдержадміністрації від 6 травня 2015 року №138-р затверджено субвенцію з районного
бюджету Смолінській селищній раді (фінансова підтримка КП «Енерговодоканал») в сумі
100,0 тис.грн.

