ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
30.05.2018 № 277
ЗАХОДИ
з підготовки населених пунктів Вільнянського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років
№

Перелік заходів

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,
власники котелень,
виробники (виконавці)
послуг з
теплопостачання

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,
власники котелень,
виробники (виконавці)
послуг з
теплопостачання

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,

І. Підготовка котелень та теплових мереж
1.

2.

Забезпечити виконання заходів з підготовчих і ремонтних робіт на
котельнях, теплових мережах місцевих рад та відомств, що обслуговують
житлову і соціальну сферу до опалювального сезону.
Рекомендувати провести у встановлені терміни повірку приладів обліку
енергоносіїв, облаштувати комерційні вузли обліку газу засобами
дистанційної передачі даних, виконати профілактичні, діагностичні,
ремонтні, налагоджувальні роботи, ремонт теплоізоляції повітряних
теплових мереж та поновити її в разі відсутності.
Рекомендувати виконати технічне переоснащення, капітальний ремонт
(реконструкцію) котелень, обладнання, теплових мереж із залученням
енергозберігаючих технологій згідно затверджених програм на 2018 рік.

ІІ. Підготовка житлового фонду
1.

Підготувати житловий фонд району до опалювального сезону.
Рекомендувати забезпечити організацію поточного ремонту жилих

2

2.

3.

будинків відповідно до нормативно-правових та нормативно-технічних
документів з організації і технології поточного ремонту жилих будинків.
Рекомендувати забезпечити безаварійну роботу та належний технічний
стан димовентканалів, в житловому фонді, виконання, при необхідності,
ремонту вентиляційних оголовків, облаштування герметизації вводів
інженерних мереж, заготівлю протиожеледного матеріалу для посипання
прибудинкових територій.
Рекомендувати виконати капітальний ремонт (реконструкцію) житлових
будинків. Під час капітального ремонту (реконструкції) робити комплексне
усунення несправностей будинку та обладнання, зміну, відновлення або
заміну їх на більш довговічні й економічні, поліпшення експлуатаційних
показників житлового фонду, здійснення технічно можливої й економічно
доцільної модернізації жилих будинків з установленням приладів обліку
тепла, води, газу, електроенергії і забезпечення раціонального
енергоспоживання.
Рекомендувати вирішити питання оснащення вузлами комерційного обліку
теплової енергії житлових та нежитлових приміщень у м. Вільнянськ
Запорізької області

Продовження додатка
власники житлового
фонду, виробники
(виконавці)
послуг з утримання
будинків

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,
власники житлового
фонду, виробники
(виконавців) послуг з
утримання будинків

до
02.08.2018

Вільнянська міська
рада, ОВУЖКГ м.
Вільнянськ

до
15.09.2018

Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
комунальні заклади
охорони здоров’я,

ІІІ. Підготовка об’єктів соціальної сфери
1.

Забезпечити підготовку будівель, споруд, котелень, обладнання та
інженерних мереж до опалювального сезону.
Забезпечити виконання
профілактичних, діагностичних, ремонтних,
налагоджувальних
робіт
на об’єктах соціальної сфери згідно
затверджених заходів у встановленні нормативні терміни.
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2.

3.

Продовження додатка

Рекомендувати виконати підготовку
та забезпечення
безпечної
експлуатації обладнання, пристроїв, механізмів, транспортних засобів.

до
15.09.2018

Забезпечити створення необхідних запасів палива для котельних, що
обслуговують заклади освіти, охорони здоров' я, культури і туризму.

до
15.09.2018

органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг
Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
комунальні заклади
охорони здоров’я,
органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг
Відділ освіти, молоді та
спорту
рпйдержадміністрації,
відділ культури і
туризму
райдержадміністрації,
комунальні заклади
охорони здоров’я,
органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг
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1

2.

3.

Продовження додатка

ІV. Підготовка об’єктів водо, газо, електропостачання, зв’язку та
водовідведення
Підготувати до роботи в опалювальний період об’єкти водо, газо,
до
електропостачання, зв’язку та водовідведення.
15.09.2018
Рекомендувати виконати
комплекс заходів,
включаючи систему
технічного обслуговування і ремонту, які забезпечують користування
системою інженерних мереж та споруд в справному стані і з дотриманням
вимог, визначених відповідними діючими нормативними Правилами
безпеки та користування і експлуатації інженерних систем за належністю.
Рекомендувати
забезпечити комплектність, збереження, дієздатність,
відповідний технічний стан зовнішніх інженерних мереж та споруд та
утримання в належному стані території, по якій проходять ці мережі
(комунікації), здійснення постійного нагляду за технічним станом
зовнішніх інженерних мереж та споруд у процесі їх експлуатації та в
період тимчасового припинення їх діяльності.
Рекомендувати замінити аварійні та встановити відсутні люки на
до
оглядових колодязях.
01.10.2018
Рекомендувати виконати капітальний ремонт (реконструкцію) інженерних
мереж та споруд у межах фінансування згідно затверджених програм на
2018 рік.

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,
власники та балансоутримувачі мереж,
виробники (виконавці)
послуг

Власники та
балансоутримувачі
мереж
Органи місцевого
самоврядування,
власники мереж,
виробники
( виконавці) послуг

V. Підготовка об’єктів благоустрою
1.

Рекомендувати забезпечити підготовку об’єктів благоустрою відповідно
до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності територіальних громад на засадах їх раціонального
використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою

до
15.09.2018

Органи місцевого
самоврядування,
власники,
балансоутримувачі,

5

Продовження додатка

території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.
2.

Рекомендувати виконання
комплексу
робіт
з улаштування
(відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для
безпеки руху,
озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та
зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення
інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного
стану території, покращання її естетичного вигляду.
Провести підготовку спеціалізованої дорожньої техніки для розчищення
та прибирання снігу, забезпечити мастильними матеріалами та паливом,
придатним для роботи в зимових умовах, забезпечити виконання заходів,
спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів.

до
01.10.2018

4.

Забезпечити заготівлю
протиожеледного матеріалу для посипання
тротуарів, покриття вулиць та провулків населених пунктів.

до
15.09.2018

5.

Забезпечити належний санітарний стан територій населених пунктів та
стабільне вивезення побутових відходів.

постійно

3.

до
01.10.2018

виробники
(виконавці)
послуг
Органи місцевого
самоврядування,
власники,
балансоутримувачі,
виробники (виконавці)
послуг
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг, дорожні
організації
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг, дорожні
організації
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг

VI. Загальні заходи
1.
2.

Створити аварійно-відновлювальні бригади для ліквідації надзвичайних
ситуацій на підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги.
Посилити претензійно-позовну роботу
з боржниками за житловокомунальні послуги.

до
15.09.2018
постійно

Виробники (виконавці)
послуг
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
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3.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони
праці та запобігання виробничого травматизму.

4.

Провести огляд готовності господарського комплексу
опалювального сезону та підвести підсумки на місцях.

5.

Взяти під контроль виконання заходів по підготовці комунальних
підприємств району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

6.

Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо формування
тарифів, надання пільг і субсидій, дотримання платіжної дисципліни,
необхідності своєчасної сплати за спожитий газ та енергоносії, комунальні
послуги, ощадливого використання енергоресурсів.
Забезпечити укладання договорів на постачання природного газу на
опалювальний сезон та виділення лімітів природного газу.

7.

Керівник апарату
райдержадміністрації

району

С.В. Білоконь

до

постійно

з 15 по 30
вересня
2018 року
до
01.11.2018
постійно

до
01.10.2018

послуг
Суб’єкти
господарювання ,
незалежно від форм
власності
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг, ЗМІ
Органи місцевого
самоврядування,
виробники (виконавці)
послуг

