
 

                                                                                                                                       
Знам`янська  міська рада Кіровоградської області 

 

Протокол 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

від 23 вересня 2014 року       м.Знам’янка 

 

На засіданні присутні:  

Голова комісії: Качанов І.О. 

Члени комісії: Клімова С.В., Ковбасюк О.М., Ковальчук Ю.Б., 

Всього у комісії: 7 депутатів 

Присутні: 4 депутати 

Засідання комісії легітимне. 

 

У роботі комісій брали участь:  міський голова І.Крижановський, секретар міської 

ради Н.Адамович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

А.Заруцький, начальник УМА та ЖКГ Л.Лаптєва та голова постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності О.Смик. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про стан підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки. 

Інф.Л.Лаптєвої – начальника 

УМА та ЖКГ 

 

Слухали:  Про стан підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 

роки. 

Інформував:   А.Заруцький - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів проінформував депутатів, що рішенням виконавчого комітет затверджено план 

заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Комунальне підприємство 

«Знам’янська ЖЕК  №1» продовжує роботу, пов’язану з підготовкою житлового фонду до 

осінньо-зимового періоду. Окрім того, відповідно до плану, за замовленням секретарів 

житлових будинків проводяться й інші ремонтні роботи.  

 Так, станом на 1 вересня 2014 року  з 112 житлових будинків комунальної власності 

підготовлено 101 житловий будинок. КП «Знам’янська ЖЕК №1»  проведено ремонт 

покрівлі у 12 житлових будинках з 13 запланованих (92%). Проведено роботи з обстеження 

димових та вентиляційних каналів, їх оголовків та герметизації інженерних вводів. 

Спеціалістами «ЗЖЕК №1» обстеженого 85% димових вентиляційних каналів, складено акти 

обстеження, відремонтовано 75% від запланованих оголовків димовентиляційних каналів. 

 На сьогоднішній день підготовлено 8 учбових закладів, 7 дошкільних навчальних 

закладів. В закладах освіти з котельнями на твердому паливі в наявності 218,7 м. куб. дров  

та 586,9 т вугілля. У серпні поточного року завезено 100 т брикету бурого вугілля. 

Забезпеченість закладів освіти  у паливі складає 85,2% від потреби на опалювальний період. 

Для сталого проходження опалювального сезону  2014/2015 року кошторисом передбачено 

закупівлю ще 100 т твердого палива.  

Також серед робіт, які проводяться в багатоповерхівках і покликані зберігати тепло у 

зимовий період: скління під’їздів, герметизація стиків будинків та інженерних вводів, 



утеплення підвальних приміщень, заміна дверних полотен, ремонт теплових вузлів та 

системи опалення. 

Комунальним підприємством «ЗЖЕК №1» виконано роботи по підготовці 5 одиниць 

спеціалізованої прибиральної техніки для очищення доріг від снігу  та посипання 

протиожеледною сумішшю, заготовлено протиожеледної суміші 307 тонн та 150 т піску. 

 

Вирішили:   
 КП «ЗЖЕК №1»  до 10 жовтня поточного року проінформувати виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради  про результати роботи щодо підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період. 

 

Голосували:  «За»  - 4 , «Проти» - 0 

 

 

 

  Голова постійної комісії   підпис   І.Качанов 

 

 

 


