Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Рішення
від 30 червня 2016 р.

№ 178
м. Знам`янка

Про підсумки роботи господарського
комплексу міста в осінньо-зимовий
період 2015/2016 року та підготовку
його до стабільного функціонування
в осінньо–зимовий період 2016/2017 року
Заслухавши звіти про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньо-зимовий
період 2015/2016 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньо-зимовий
період 2016/2017 року: керівника КП «Знам’янське СМКП «Ритуал» С. Желудченка, головного
інженера КП «ЗЖЕК № 1» О. Чернявського, керівника комунального підприємства «Комбінат
комунальних послуг» М. Коротченка, директора Знам’янського ВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград» О. Рябова, начальника відділу освіти Л. Грекової, начальника відділу культури і
туризму С. Бабаєвої, начальника управління соціального захисту населення А. Волошиної,
директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.
Знам’янка Т. Костікової, головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка»
Л. Полежай та інформацію начальника управління містобудування, архітектури та житловокомунального господарства Купріянової Н. Б. виконавчий комітет Знам`янської міської ради
відмічає, що в цілому осінньо-зимовий період роботи господарського комплексу міста пройшов
організовано і злагоджено, без суттєвих порушень у функціонуванні мереж водо-, газо- і
електропостачання. Системи життєзабезпечення населення працювали у штатному режимі. Під
час опалювального сезону 2015/2016 року звернень щодо відсутності водопостачання внаслідок
перемерзання трубопроводів водопостачання не надходило.
На підставі доповідей про підсумки роботи господарського комплексу міста в осінньозимовий період 2015/2016 року та підготовку його до стабільного функціонування в осінньозимовий період 2016/2017 року, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію керівника КП «Знам’янське СМКП «Ритуал» С. Желудченка, головного
інженера КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора № 1» О. Чернявського,
керівника комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг»
М. Коротченка,
директора
Знам’янського
ВКГ
ОКВП
«ДніпроКіровоград» О. Рябова, начальника відділу освіти Л. Грекової, начальника відділу
культури і туризму С. Бабаєвої, начальника управління соціального захисту
населення А. Волошиної, директора територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка Т. Костікової, головного
лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» Л. Полежай та інформацію
начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства Купріянової Н. Б. взяти до відома.
2. Затвердити план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 року, а саме об’єктів:
- відділу освіти (додаток 1);
- відділу культури і туризму (додаток 2);
- об’єктів міських кладовищ: КП «Комбінат комунальних послуг» (додаток 3);
- об’єктів житлово-комунального господарства: КП «Знам’янська житловоексплуатаційна контора № 1» та КП «Комбінат комунальних послуг» (додаток 4);
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водопровідно-каналізаційного господарства по Знам’янському ВКГ ОКВП «ДніпроКіровоград» по (додаток 5);
управління соціального захисту населення та територіальний центр соціального
обслуговування (надання послуг) м. Знам’янка (додаток 6);
КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» (додаток 7);
будівлі виконавчого комітету Знам’янської міської ради (додаток 8);
матеріально-технічної бази Знам’янського професійного ліцею (додаток 9);
професійно-технічного училища № 12 м. Знам’янка (додаток 10).
Керівникам установ, організацій та підприємств усіх форм власності до першого
жовтня поточного року забезпечити:
- завершення робіт по ремонту покрівель, приміщень, котелень, систем
автономного опалення і їх готовність до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 року;
- забезпечити готовність обладнання та засобів обліку газу і води на
підпорядкованих котельнях;
- погашення заборгованості за енергоносії та надані комунальні послуги та
проведення відповідної роз’яснювальної роботи в трудових колективах по
даному питанню;
- заготівлю протиожеледних посипкових матеріалів у кількості, що необхідна
для посипання території, закріпленої за підприємствами, згідно з генеральним
планом санітарної очистки міста Знам’янки та прибирання закріплених
територій;
- за необхідності організацію здійснення повірки засобів обліку природного газу
і води.
Міському відділу освіти (нач. Л. Грекова) в термін до 01 вересня поточного року:
- вжити заходи по підготовці автономних котелень, які знаходяться на
балансі закладів освіти, до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 року;
- забезпечити придбання у розмірі100 відсотків необхідних обсягів вугілля
та укладання договорів на постачання та транзит природного газу
природного газу;
- завершити виконання робіт по капітальних та поточних ремонтах
закладів;
- виконати роботи по перевірці та забезпеченню належного
функціонування зливової каналізації на територіях закладів освіти;
Відділу культури і туризму виконавчого комітету (нач. С. Бабаєва)
до 01 вересня 2016 року:
- вжити заходи по підготовці автономної котельні, яка знаходиться на
балансі відділу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року;
- укласти договори на постачання та транзит природного газу;
КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» (гол. лікар Л. Полежай) до
15 вересня 2016 року:
- забезпечити придбання у розмірі 100 відсотків необхідних обсягів вугілля та
пелет;
- завершити виконання робіт по поточних ремонтах приміщень.
Управлінню соціального захисту населення (нач. Волошина А.М.) забезпечити
якнайширше залучення населення до призначення субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива.
Керівникам КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора № 1», КП «Комбінат
комунальних послуг» ОСББ, ЖБК, будинкових комітетів, власникам відомчого
житлового фонду до 15 вересня поточного року вжити заходи по:
- капітальному ремонту житлового фонду;
- виконати роботи по забезпеченню належного функціонування зливової
каналізації;
- безумовному виконанню чинних вимог щодо надійної експлуатації газового
обладнання, димовентиляційних каналів, вводів інженерних комунікацій у
будинки;
- своєчасній заміні непридатних до експлуатації побутових газових приладів;

особливу увагу приділити утепленню підвальних приміщень, горищ, під’їздів
та мереж водопостачання в житлових будинках.
Комунальному підприємству «Комбінат комунальних послуг» до 1 жовтня поточного
року забезпечити:
- підготовку дорожньої прибиральної техніки до експлуатації у зимовий період
та провести технічний огляд з залученням спеціалістів управління
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, сектору
з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою;
- придбання і заготівлю протиожеледних посипкових матеріалів у необхідній
кількості (640 т);
- укладання договорів з керівником Знам’янського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця»
І. Лелекою, начальником філії «Знам’янської райавтодор» Л. Маковієм,
директором ТОВ «Геоід» С. Кліпацьким та іншими приватними
підприємцями умов спільного виконання робіт у зимовий період по
снігоприбиранню за погодженням з управлінням містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства;
- провести ревізію і поточний ремонт ліній електропередач, підстанцій
вуличного освітлення міста;
КП «Комбінат комунальних послуг» забезпечити формування на підприємстві
аварійно-відновлювальної бригади та її комплектування необхідним обладнанням
для проведення відновлювальних робіт.
Директору Знам’янського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград" О. Рябову, начальнику
Знам’янського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» БМЕУ № 3 І. Лелеці до 15 вересня
поточного року вжити заходів щодо виконання робіт по ремонту запірної арматури
на мережах водопостачання та вжити заходи по закриттю кришками оглядових
колодязів водоканалізаційних мереж.
Керівнику дистанції сигналізації та зв’язку М. Васяновичу та начальнику станційнолінійної дільниці № 5 (м. Знам’янка) районного центру телекомунікацій № 513
Кіровоградської філії ПАТ «Укртелеком» Гребенюку О.В. вжити заходи по закриттю
кришками оглядових колодязів мереж зв’язку.
Зобов’язати керівника КП «Знам’янське СМКП «Ритуал» С. Желудченка, головного
інженера КП «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора № 1» О. Чернявського,
керівника комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг»
М. Коротченка, начальника відділу освіти Л. Грекову, начальника відділу культури і
туризму С. Бабаєву, начальника управління соціального захисту населення
А. Волошину, директора територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) м. Знам’янка Т. Костікову, головного лікаря
КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» Л. Полежай, звітувати про хід
виконання плану заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017
року управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства щомісячно до 5 числа до повного виконання заходів.
Директору Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» О. Рябову, начальнику
Знам’янського РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго» О. Ковбасюку, начальнику
Знам’янського управління по експлуатації газового господарства Ф. Самаріну
надавати інформацію про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2016/2017 року
управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.
Заслухати вищезазначених керівників підприємств, установ та організацій про хід
виконання плану заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
2016/2017 року до 10 вересня 2016 року.
Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Н. Купріянову
та щомісячно здійснювати аналіз стану його виконання.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка.
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Міський голова

С. Філіпенко

