Проект

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 2 листопада 2018 року

№

Про стан підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства
та соціальної сфери району до роботи
в осінньо-зимовий період 2018/2019 року
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації Белінську О.О. щодо стану
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, з метою
своєчасного початку та стабільного проходження опалювального сезону
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації Белінську О.О. щодо стану підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 року взяти до відома.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам установ та
організацій району:
забезпечити стале проходження опалювального сезону 2018/2019 року;
при затвердженні бюджету на 2019 рік запланувати кошти на
проведення опалювального сезону 2019/2020 року;

підвищити рівень фінансового забезпечення робіт з благоустрою
населених пунктів, зокрема з підготовки до зими об’єктів вулично-дорожньої
мережі;
відповідно до потреби провести заготівлю посипного матеріалу.
3. Голованівському та Побузькому селищним головам, Перегонівському
сільському голові, комунальним підприємствам «Голованівський комбінат
комунальних підприємств», «Аква Сервіс 07», «Перегонівка»:
тримати на постійному контролі стан розрахунків та погашення
заборгованості усіх категорій за надані житлово-комунальні послуги;
завершити всі ремонтні роботи водопровідно-каналізаційної мережі до
початку опалювального сезону.
4. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації, центральній районній лікарні,
комунальному некомерційному підприємству «Голованівський центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»,
територіальному
центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського
району забезпечити:
до початку опалювального сезону виконання власних завдань у повному
обсязі з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 року;
заготівлю нормативних запасів палива.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань екології, благоустрою, споживчого ринку,
побутового
обслуговування
населення
та
житлово-комунального
господарства.

Голова районної ради

Б.Кучмій

Довідка
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства
та соціальної сфери району до роботи
в осінньо-зимовий період 2018/2019 року»
З метою прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення
своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону
2018/2019 року головою районної державної адміністрації видано
розпорядження від 15 травня 2018 року № 129-р «Про підсумки роботи
господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2017/2018 року
та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018/2019 року».
Станом на 01 жовтня 2018 року відповідно до планових показників
підготовка до опалювального сезону 2018/2019 року становить 100%. На
даний час готується проект розпорядження щодо початку опалювального
сезону 2018/2019 року для індивідуального опалення житлових будинків.
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж
довжиною 16,5 км фактично підготовлено 16,5 км, що становить 100%, також
підготовлено 50 одиниць котелень, що становить 100%.
У цілому на опалювальний сезон 2018/2019 року заплановано 938 тонн
вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 821,5 тонн вугілля (87%)
та 241,5 куб.м дров (76%). Заплановано на 2018-2019 роки на вугілля та дрова
–
5 млн. 43 тис. грн., на теплопостачання (пілети) – 5 млн. 510 тис.
грн. З них профінансовано станом на 27 вересня 2018 року на вугілля та
дрова –
4 млн. 133 тис. грн., теплопостачання – 2 млн. 681 тис. грн.
Всіма закладами соціальної сфери підписано акти готовності теплового
господарства до роботи в опалювальний період 2018/2019 року в Інспекції
Держенергонагляду у Кіровоградській області. Здійснено перевірку систем
опалення та теплових мереж, промивку, продувку та гідравлічне
випробування теплових мереж.
По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти на суму
854,4 тис.грн. та проведено енергетичний аудит.
Здійснено заміну вікон на енергоефективні у філіях НВК «Голованівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Троянська
загальноосвітня школа», «Межирічківська загальноосвітня школа –
дошкільний навчальний заклад», «Журавлинська загальноосвітня школа –
дошкільний навчальний заклад» на загальну суму 332 тис.грн.
У Побузькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів тривають роботи щодо
реконструкції даного об’єкта. На даний час встановлено нові вікна, двері,
змонтовано систему опалення, проведено улаштування покрівлі, здійснено
утеплення фасаду. Загальна сума виконання даних робіт складає 6199,756
тис. грн.
Планується до кінця поточного року в дитячому дошкільному закладі №
3 «Малятко» здійснити капітальний ремонт котельні та встановлення котла.
Кошторисна вартість проекту складає 1 млн. 544 тис.грн., з них використано
45 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня опалюються
котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива (пілетах). Також
такими котлами опалюється Троянська сільська лікувальна амбулаторія
сільської медицини, «Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів», «Молдовська ЗШДНЗ», НВК «Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», НВК
«Голованівська ЗОШ I-III ст. ім.. Т.Г.Шевченка – гімназії»,
«Межиричківська ЗШ», Голованівський районний будинок культури.
Приватним підприємство «АВКУБІ» підготовлено всі котельні про що
свідчать підписані акти готовності, даним підприємством планується
використати 1800 тонн пілетного палива на всі встановлені котли.
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та
водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства. Відремонтовано та
замінено 0,939 км водопровідних мереж та 0,131 км каналізаційних.
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у
зимовий період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися
додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань. Заготовлено
посипковий матеріал
(450 тонн відсіву та 25 тонн солі). До підготовки
дорожньо-мостового господарства проведено поточний ремонт на суму
3701,276 тис.грн. (кошти загального фонду) та капітальний ремонт на суму
1292,845 тис.грн. (кошти спеціального фонду), саме за рахунок коштів
бюджету розвитку.
У житловому фонді смт Побузьке до роботи в опалювальний період
підготовлені управителем ТОВ «Жил.Сервіс», який надає послуги з
управління багатоквартирних будинків, всі 56 будинків, здійснено промивку
та продувку димовинтканалів. Проведені роботи по ремонту покрівлі (650
кв.м.), відремонтовано вхідні двері (5 шт.), двері підвальних приміщень (3
шт.), засклені та відремонтовані усі під’їзні вікна багатоквартирних будинків
та заготовлено протиожеледну суміш (6 тонн) на прибудинкову територію.
Підготовка до опалювального сезону в районі завершена та відповідає
всім плановим показникам.
Начальник відділу регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
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