
 
 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 24.05.2021                                  м.Подільськ                               № 107/21. 
 

 

 Про підготовку об’єктів житлово-комунального, 

 паливно-енергетичного   господарства та  

 соціально-культурної сфери району до роботи в    

 осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

  

Відповідно до статей 6, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей  9, 12 Закону України  «Про теплопостачання», 

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 (зі змінами), Правил 

підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

10 грудня 2008 року за № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції  

України 31 грудня 2008 року № 1310/1600, Правил утримання жилих 

будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 

травня 2005 року № 76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 25 серпня 2005 року № 927/11207 , розпорядження голови Одеської 

обласної державної адміністрації від 26 квітня 2021 року № 421/од -2021, 

з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-

комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-

культурної сфери району до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років:  

 

1. Затвердити план заходів з підготовки об’єктів житлово-

комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-



культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років (додається). 

 

2.  Рекомендувати сільським, селищним та міським радам  району: 

2.1.  Розробити та затвердити плани організаційно-технічних заходів 

та графіки підготовки об’єктів житлово-комунального та паливно-

енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років. 

2.2. Забезпечити щомісячне до 10 та 25 числа до початку 

опалювального сезону 2021-2022 років надання сектору інфраструктури, 

містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, 

екології Подільської районної державної адміністрації інформацію про 

підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного 

господарства  соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років за додатками 1-4, що додаються до цього 

розпорядження. 

 

3. Сектору інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-

комунального господарства, екології Подільської районної державної 

адміністрації: 

3.1. Проаналізувати плани організаційно-технічних заходів щодо 

підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного 

господарства та соціальної-культурної сфери району до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років. 

3.2.  Постійно здійснювати моніторинг діючих тарифів на житлово -

комунальні послуги для населення Подільського району. 

3.3. Про виконання заходів інформувати Департамент  систем 

життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної 

адміністрації до 12 та 27 числа кожного місяця до початку опалювального 

сезону. 

 

4.  Виконання розпорядження контролюватиму особисто. 

 

 

 

Голова                                                           Михайло ЛАЗАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Розпорядження голови  

                                                                        Подільської районної  

                                                                            державної адміністрації 

                           24.05.2021  року № 107/21              

. 
 

                                             

 

План заходів 

з підготовки об’єктів житлово-комунального, 

паливно-енергетичного господарства та  

соціально-культурної сфери району до роботи 

в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 

 

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів 

життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки 

бюджетних установ та організацій, об’єктів тепло-, водо-, газо-, 

електропостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років з урахуванням недоліків 

минулого опалювального сезону та впровадженням енергоефективних 

рішень. 

 

До 30 червня 2021 року             Структурні підрозділи  районної державної   

                                                  адміністрації, сільських, селищних та           

                                                  міських рад (за згодою), виконавчі  

                                                  комітети сільських, селищних та міських       

                                                  рад (за згодою), комунальні       

                                                  підприємства Подільського  району (за  

                                                  згодою)  

                                              

 

2. Забезпечити: 

2.1. Фінансування видатків на підготовку бюджетних установ та 

організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

  

До 15 вересня 2021 року             Виконавчі комітети сільських, селищних               

                                                    та міських рад (за згодою)                                                              

                                                

 

2.2. Своєчасне проведення у повному обсязі підприємствами  

теплоенергетики, установами та організаціями, що фінансуються з 

місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані 

житлово-комунальні послуги. 

 

 



Протягом року                            Структурні підрозділи  сільських,   

                                                    селищних та міських рад  (за згодою),   

                                                    виконавчі комітети сільських, селищних   

                                                    та міських рад (за згодою)                                                            

 

2.3. Заготівлю твердого та рідкого палива для стабільної роботи 

котельнь закладів освіти та соціально-культурної сфери в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років. 

  

До 15 вересня 2021 року             Структурні підрозділи  сільських,     

                                                    селищних та міських рад (за згодою),    

                                                    виконавчі комітети сільських, селищних              

                                                    та міських рад (за згодою) 

 

 

2.4. Проведення моніторингу функціонування об’єктів 

життєзабезпечення в сфери в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

  

2.5. Готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та підготовку спеціалізованої 

техніки для прибирання снігу, утворення необхідних запасів 

протиожеледних сумішей, пально-мастильних та ремонтних матеріалів.  

 

2.6. Оперативне реагування щодо усунення порушень у роботі 

об’єктів життєзабезпечення  у разі їх виникнення. 

 

Під час опалювального                Відділ з питань цивільного захисту,  

сезону                                          оборонної робот та взаємодії з   

                                                     правоохоронними органами  районної  

                                                     державної адміністрації, сектор  

                                                     інфраструктури, містобудування та         

                                                     архітектури, житлово-комунального        

                                                     господарства, екології районної 

                                                     державної адміністрації 

 

 

 2.7. Систематичне інформування населення про стан підготовки  

об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 

комплексу та соціальної-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років і раціональне використання ресурсів.  

  

Щомісячно                                Структурні підрозділи  сільських,     

                                                  селищних та міських рад  (за згодою),   

                                                  виконавчі комітети сільських, селищних  

                                                  та міських рад (за згодою) 

 



 

3. Вжити заходів щодо недопущення виникнення надзвичайних 

ситуацій на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років. 

 

Постійно                                   Структурні підрозділи  сільських,     

                                                  селищних та міських рад  (за згодою),   

                                                  виконавчі комітети сільських, селищних    

                                                  та міських рад (за згодою) 

                

 

4. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

заклади соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, 

що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ , 

міст району. 

 

До 15 вересня 2021 року           Структурні підрозділи районної державної   

                                                  адміністрації, сільські, селищні та           

                                                  міські ради (за згодою) 

  

5. Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо -

зимовий період 2021-2022 років відомчого житлового фонду, гуртожитків 

та військових містечок, закладів соціально-культурної сфери та об’єктів 

тепло забезпечення і теплопостачання незалежно від форм власності.  

 

До 15 вересня 2021 року           Структурні підрозділи районної державної   

                                                  адміністрації, сільські, селищні та           

                                                  міські ради (за згодою) 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 


