
ПРОЕКТ

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ______ року № ____

Про підсумки проходження
осінньо-зимового періоду 2020/2021 року
та завдання з підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства,
соціальної сфери та інфраструктури
до роботи в осінньо-зимовий
період 2021/2022 року

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” і
„Про житлово-комунальні послуги”,  Правил підготовки теплових господарств
до  опалювального  періоду,  затверджених  наказом  Міністерства  палива  та
енергетики  України  і  Міністерства  з  питань  житлово-комунального
господарства  України від  10.12.2008 № 620/378,  на  виконання  розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 30 квітня 2021 року № 313/01.02-01
„Про підсумки проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 року та завдання
з  підготовки  об’єктів  житлово-комунального  господарства,  соціальної  сфери  та
інфраструктури  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2021/2022  року”,  з  метою
забезпечення  стабільної  роботи  об’єктів  житлово-комунального  господарства,
соціальної сфери та інфраструктури територіальної громади в умовах осінньо-
зимового періоду 2021/2022 року:

                                      

1.  Затвердити  заходи  з  підготовки  об’єктів  житлово-комунального
господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий
період 2021/2022 року, що додаються.

2.  Утворити  штаб  з  підготовки  об’єктів  житлово-комунального
господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий
період  2021/2022  року,  забезпечення  сталого  проходження  опалювального
сезону у складі згідно з додатком.

3. Виконавчим органам міської ради та підприємствам, що надають послуги
електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення:

1) проаналізувати проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 року та
забезпечити виконання комплексу заходів щодо підготовки підприємств, установ
і  організацій  житлово-комунального,  дорожнього  господарства,  підприємств
промисловості,  енергетики, транспорту та зв’язку,  будівельної галузі,  об’єктів
освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери до роботи в 
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осінньо-зимовий  період  2021/2022  року,  організацію  виконання  яких
забезпечити до 1 жовтня 2021 року;

2)  проводити  щомісяця  наради  з  керівниками  підприємств,  установ  і
організацій незалежно від форм власності з питань підготовки до зими об’єктів
житлово-комунального  господарства,  систем  тепло-,  електро-,  газо-,
водопостачання  і  водовідведення,  житлових  будинків  та  об’єктів  соціальної
інфраструктури,  заслуховувати  звіти  керівників  відповідних  галузей  про  хід
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період;

3)  забезпечити  стовідсоткове  погашення  заборгованості  за  спожиті
енергоносії перед підприємствами-надавачами послуг.

4. Управлінню економіки та залучення інвестицій міської ради забезпечити
щомісяця  (на  постійній  основі)  занесення  показів  усіх  приладів  обліку
(електричної енергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, холодної
води)  до  інформаційної  системи  енергомоніторингу  ІСЕ,  яка  розміщена  на
офіційному сайті  обласної державної  адміністрації,  а  у випадку, коли питоме
споживання  енергоносіїв  перевищує  допустимі  норми,  вживати  невідкладних
енергоефективних заходів  щодо зменшення споживання того чи іншого виду
енергоносія.

5.  Виконавцям  заходів  з  підготовки  об’єктів  житлово-комунального
господарства,  соціальної  сфери  та  інфраструктури до роботи в  осінньо-зимовий
період 2021/2022 року:

1)  завершити  до  1  жовтня  2020  року  підготовку  об’єктів  житлово-
комунального господарства та соціальної сфери та інфраструктури територіальної
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року;

2) про хід виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий
період 2021/2022 року інформувати управління регіонального розвитку Збаразької
міської ради щомісяця до 25 числа упродовж червня - жовтня  2021 року.        

6.  Управлінню  регіонального  розвитку  Збаразької  міської  ради
узагальнювати  отриману  інформацію  та  про  хід  виконання  розпорядження
інформувати  департамент  архітектури,  містобудування,  житлово-комунального
господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації щомісяця до
28 числа упродовж червня – жовтня 2020 року.

7.  Загальному відділу Збаразької міської ради висвітлювати хід підготовки
господарського комплексу та соціальної інфраструктури територіальної громади до
роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року на веб-сайті міської ради.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
.05.2021р.

________________ Синчишин А.Д.

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету
.05.2021р.

________________ Присяжнюк О.А.

Начальник загальноговідділу
.05.2021р.

________________ Житко П.В.

Начальнику управління 
регіонального розвитку
.05.2021р.

________________ Берекета Г.В.

 



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради 

ЗАХОДИ
з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, 

соціальної сфери та інфраструктури 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року

№
п/п

Найменування заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

1 Визначити  відповідальних  за
підготовку  об’єктів  житлово-
комунального  господарства,
соціальної сфери та інфраструктури
територіальної громади до роботи в
осінньо-зимовий  період  2021/2022
року

впродовж
травня

2021 року

виконавчі органи міської рад

2 Провести обстеження об’єктів
життєзабезпечення,  розробити
комплекс  заходів  щодо  підготовки
бюджетних  установ  та  організацій,
об’єктів  тепло-,  водо-,  електро-,
газопостачання,  житлового  і
дорожнього  господарства  з
урахуванням недоліків минулого
опалювального сезону

до
1 червня

2021 року

підприємства, що надають
житлово-комунальні
послуги;
управління  регіонального
розвитку міської ради

3 Відповідно  до  пункту  2
Прикінцевих  та  перехідних
положень  Закону  України  від  22
червня 2017 року № 2119-VIII „Про
комерційний  облік  теплової  енергії
та  водопостачання  вжитиˮ вжити
невідкладних  заходів  щодо
оснащення житлових та нежитлових
будівель  вузлами  комерційного
обліку  теплової  енергії,  гарячої  та
питної води

терміново підприємства,  що  надають
житлово-комунальні послуги

4 Власникам  комерційних  вузлів
обліку  природного  газу  (крім
комерційних  вузлів  обліку,  які
встановлені  на  об’єктах  побутових
споживачів)  вжити  невідкладних
заходів  щодо  облаштування
засобами  дистанційної  передачі
даних  власних  комерційних  вузлів
обліку  відповідно  до  пункту  4
постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у

1 вересня
2021 року

виконавчі  органи  міської
ради  спільно  з
підприємствами, що надають
житлово-комунальні послуги



сферах енергетики та комунальних
послуг,  від  30  вересня  2015  року
№ 2494 „Про затвердження Кодексу
газорозподільних систем”

5 Виконати  роботи  з  промивки
трубопроводів,  гідравлічних
випробувань  теплових  мереж  та
внутрішньобудинкових  систем
опалення,  привести  в  належний
технічний  стан  теплові  пункти,
насосні  агрегати,  водопідігрівачі,
вузли  обліку  теплової  енергії,
контрольно-вимірювальні  пристрої
та автоматику

до
15 вересня
2021 року

підприємства,  що  надають
житлово-комунальні послуги

6 Провести аналіз заборгованості всіх
категорій споживачів за отримані в
опалювальному  періоді  2020/2021
року електричну та теплову енергію,
природний  газ,  послуги  з
водопостачання  і  водовідведення,
забезпечити щомісячну оплату цих
послуг,  посилити  претензійно-
позовну  роботу  з  найбільшими
боржниками

до
1 жовтня
2021 року

виконавчі  органи  міської
ради  спільно  з
підприємствами, що надають
житлово-комунальні послуги

7 Забезпечити приведення в належний
технічний стан житлового фонду,
будівель  бюджетної  сфери  та
виконання  планових  робіт  із
проведення  перевірки  димових  та
вентиляційних  каналів,  щільності
інженерних  вводів  у  зазначених
будівлях

до
1 жовтня
2021 року

виконавчі  органи  міської
ради,  підприємства,  що
надають житлово-комунальні
послуги

8 Забезпечити проведення технічного
огляду  електро-  і  теплоустановок,
електричних  і  теплових  мереж
електропостачальних  та
теплопостачальних  підприємств,
бюджетних  установ  та  організацій
на  предмет  дотримання  Правил
технічної  експлуатації
електроустановок  споживачів,
Правил  технічної  експлуатації
систем  теплопостачання
комунальної  енергетики,  Правил
експлуатації  теплових  установок  і
теплових  мереж,  а  також  інших
нормативних  та  методологічних
документів

1 жовтня
2021 року

виконавчі  органи  міської
ради,  підприємства,  що
надають житлово-комунальні
послуги

9 Для  сталого  електро-  та
газопостачання  господарського
комплексу області:

до
1 жовтня
2021 року

виконавчі  органи  міської
ради,  підприємства,  що
надають житлово-комунальні



виконати  необхідні  профілактичні
ремонтні та налагоджувальні роботи
енергопостачальних  систем  і
пунктів  магістральних  зовнішніх
мереж;

підготувати  план  дій  щодо  вжиття
заходів у разі виникнення аварійних
ситуацій  у  енергетичному
господарстві  населених  пунктів
області в зимовий період;

забезпечити  обладнання  засобами
дистанційної  передачі  даних
приладів  обліку  природного  газу  в
не побутових споживачів

до
1 жовтня
2021 року

до
1 жовтня
2021 року

послуги

10 Для  забезпечення  безаварійної
експлуатації шляхового господарства
області:
провести запланований ремонт доріг
загального користування державного
та  місцевого  значення  у  населених
пунктах області;

заготовити  в  необхідній  кількості
протиожеледні  матеріали,
підготувати  машини,  механізми,
спецавтотехніку,  створити  в
дорожньо-експлуатаційних  і
комунальних  підприємствах
десятиденний  запас  пального  та
мастильних матеріалів;

вжити  в  установленому  порядку
заходів  щодо  залучення  машин,
механізмів  та  спецтехніки
підприємств  різних  форм  власності
для боротьби із заметами на шляхах
області

до
1 жовтня
2021 року

до
1 жовтня
2021 року

до
1 листопада
2021 року

управління  регіонального
розвитку  міської  ради,
житлово-комунальні
підприємства,  підприємства,
що  надають  житлово-
комунальні  послуги,
дорожньо-експлуатуючі
підприємства

11 Забезпечувати  заготівлю  твердого
палива  для  стабільної  роботи
котелень  закладів  соціальної  сфери
в  наступному  опалювальному
періоді  (до  01.11.2021  забезпечити
75 % необхідних об’ємів)

постійно виконавчі  органи  міської
ради

12 Продовжити  роботу  щодо
популяризації
державної програми підтримки
населення, ОСББ („Енергодім ) ізˮ вжити
впровадження енергоефективних
заходів. Розробити програми та

постійно управління  регіонального
розвитку  міської  ради.
загальний  відділ  спільно  з
засобами масової інформації



передбачити  кошти  з  місцевого
бюджету  для  підтримки  населення,
ОСББ  щодо  впровадження
енергоефективних  заходів  у
житлових будинках

13 Забезпечити скорочення і заміщення
споживання  природного  газу
бюджетними  установами  та
організаціями,  підприємствами-
виробниками  теплової  енергії
шляхом проведення санації будівель

постійно виконавчі  органи  міської
ради,
підприємства,  що  надають
житлово-комунальні  послуги
теплоенергетики

14 З  метою  зменшення
енергоспоживання  у  бюджетних
установах територіальної громади, в
яких проведено енергетичний аудит
та  виготовлено  енергетичні
сертифікати,  забезпечити
розроблення  проєктів  із
термомодернізації  будівель  і
вишукати  джерела  фінансування
зазначених проєктів

постійно управління  економіки  та
залучення інвестицій міської
ради

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                   Олександр ПРИСЯЖНЮК



Додаток

до рішення виконавчого комітету
міської ради 

СКЛАД 
штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної
сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року,

забезпечення сталого проходження опалювального сезону

СИНЧИШИН 
Андрій Дмитрович

- заступник голови міської ради, керівник штабу

БЕРЕКЕТА 
Галина Володимирівна

ГРЕЩУК
Степан Григорович

-

-

начальник  регіонального  розвитку  міської  ради,
заступник керівника штабу

начальник  відділу  житлово-комунального
господарства  та  управління  комунальним  майном
управління  регіонального  розвитку  міської  ради,
секретар штабу

Члени штабу: 

БОГАЙЧУК 
Назарій Ігорович

ВОЙЦІХОВСЬКИЙ
Олександр Богданович

ГАЛЬВА 
Максим Олегович 

-

-

-

начальник  відділу  транспорту  та  інфраструктури
регіонального розвитку міської ради

начальник  управління  економіки  та  залучення
інвестицій міської ради

головний  інженер  Збаразького  МКППОБ
“Добробут”

ГАФТКОВИЧ 
Олег Володимирович

ГНИП
Борис Мирославович

-

-

начальник відділу культури міської ради

головний інженер Збаразького МКП “Збараж”

ДМИТРИШИН 
Юрій Володимирович 

- директор Збаразького МКППОБ “Добробут”

ПАНАСЮК 
Віктор Дмитрович

- начальник  Збаразького  управління  експлуатації
газового господарства (за згодою)

ПІДЛУБНИЙ 
Петро Іванович

- начальник  Збаразьких  районних  електромереж ВАТ
„Тернопільобленерго” (за згодою)

ФЛІНТА 
Володимир Вікторович

ХОДИНЧАК 
Ганна Петрівна

-

-

начальник  управління  освіти,  молоді  та  спорту
міської ради

начальник  відділу  охорони  здоров’я  та  соціального
захисту міської ради

ШИМЕТИЛО 
Ірина Петрівна

- начальник фінансового управління міської ради



Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                   Олександр ПРИСЯЖНЮК


