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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

	
від 14 травня 2018 року       №  302

	м.Київ



Про підготовку господарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призначення Київської області 
до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року


Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про теплопостачання”, 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 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області в умовах осінньо-зимового періоду 2018/2019  року:

1. Затвердити План заходів із підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року (далі – план заходів), що додається.

2. Утворити обласний штаб з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період              2018/2019  року у складі згідно з додатком.

3.	Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿì, ì³ñüêâèêîíêîìàì (ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ), Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó ç ãàçîïîñòà÷àííÿ òà ãàçèô³êàö³¿ „Êè¿âîáëãàç”, Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ „Êè¿âîáëãàç Çáóò”, Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó „Êè¿âîáëåíåðãî”, Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ç åíåðãåòè÷íîãî íàãëÿäó çà ðåæèìàìè ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ òà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, Ñëóæá³ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³:
					
							2
3.1. забезпечити безумовне та своєчасне виконання плану заходів; 
3.2. інформувати департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про виконання плану заходів відповідно до встановлених термінів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О.



Голова адміністрації	(підпис)	                     О.Л. Горган



Затверджено

Розпорядженням голови Київської 
обласної державної адміністрації

14.05.2018  № 302



П Л А Н  З А Х О Д І В
з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціально-культурного призначення Київської області
до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року


1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області до осінньо-зимового періоду 2018/2019 року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), департаменти агропромислового розвитку, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, освіти і науки, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, управління фізичної культури і спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою)

До 15 травня 2018 року.

2. Утворити місцеві штаби для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року та його стабільним проходженням.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 15 травня 2018 року.
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3. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж і споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг, об'єктів благоустрою згідно з графіками. 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), суб’єкти господарювання з управління багатоквартирними будинками у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, 
ПАТ „Київоблгаз”, ПрАТ „Київобленерго”, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Київській 
області (за згодою)

До 15 вересня 2018 року.

4. Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів у житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому:
попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів;
повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання;
застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення;
створити списки проблемних об’єктів (абонентів), що можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади.

ПАТ „Київоблгаз”, Головне управління Держпраці у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 25 вересня 2018 року.
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5. Продовжити роботу щодо здійснення заходів з енергозбереження, зокрема щодо скорочення обсягів споживання імпортованих енергоносіїв за рахунок їх заміщення вітчизняними та альтернативними джерелами енергії, а саме: перехід комунальних та бюджетних котелень на спалювання вугілля, дерев’яної щепи, пелетів, соломи, лушпиння, встановлення теплових насосів, видобування звалищного газу на полігонах твердих побутових відходів, використання електроенергії в системах теплозабезпечення, видобування біогазу (біоетанолу) з відходів та сировини рослинництва і тваринництва, тощо.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), департаменти агропромислового розвитку, регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, управління фізичної культу і спорту, культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Постійно.

6. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти, у тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, установ соціального захисту населення (школи-інтернати тощо) до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018/2019 року.

Департаменти освіти і науки, соціального захисту населення, управління фізичної культу і спорту Київської облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 01 вересня 2018 року.

7. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів незалежно від форми власності та відомчої належності.

Департаменти регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 25 вересня 2018 року.
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8. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, а також техніка високої прохідності для можливості їх залучення на снігоочисні та буксирувальні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), 
Служба автомобільних доріг 
у Київській області (за згодою) 

До 01 жовтня 2018 року.

9. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипкових матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах.

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), 
Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою)

До 25 вересня 2018 року.

10. Забезпечити контроль за завершенням робіт із знесення сухостійних дерев та насаджень, що можуть спричинити аварійні ситуації на вулицях (дорогах) під час осінньо-зимового періоду, виконати роботи щодо розчистки трас вздовж повітряних ліній електромереж.

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Київській області (за згодою), ПрАТ„Київобленерго”, Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 01 листопада 2018 року.

11. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдерж-адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 01 жовтня 2018 року.
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12. Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментами, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом.

Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдерж-адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області (за згодою), Головне управління Держпраці у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 25 вересня 2018 року.

13. Завершити оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що приєднані до зовнішніх інженерних мереж:
теплової енергії – житлових і нежитлових будівель;
гарячої та питної води – нежитлових будівель.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), оператори зовнішніх інженерних мереж, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

До 02 серпня 2018 року.

14. Продовжити роботу щодо оснащення вузлами комерційного обліку гарячої та питної води житлових будівель, що приєднані до зовнішніх інженерних мереж.
Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), оператори зовнішніх інженерних мереж, департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації

Постійно.

15. Розробити графіки обмежень постачання та відключень електроенергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та аварійних ситуацій, погодивши їх з райдержадміністраціями і керівниками органів місцевого самоврядування та врахувавши необхідність безперебійного постачання електроенергією опалювальних котелень, водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

ПрАТ „Київобленерго”, Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 
(міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 01 серпня 2018 року.
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16. Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів, незалежно від форми власності та відомчої належності, заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Департаменти регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, фінансів, освіти і науки, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, 
управління фізичної культури і спорту,  культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), 
ПАТ „Київоблгаз” , ТОВ „Київоблгаз збут”, ПрАТ „Київобленерго” 

До 01 жовтня 2018 року.

17. Взяти під особистий контроль стан розрахунків:
населення за отримані житлово-комунальні послуги (у першу чергу послуги з теплопостачання), посиливши претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками;
теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за спожитий природний газ та електричну енергію.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 01 вересня 2018 року.

18. Передбачити у місцевих бюджетах кошти на підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період                     2018/2019 року.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

До 01 липня 2018 року.

19. Забезпечити своєчасне укладання на опалювальній період 2018/
2019 року теплопостачальними та теплогенеруючими підприємствами  договорів на постачання природного газу та інших видів енергоносіїв.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), ПАТ „Київоблгаз” , ПрАТ „Київобленерго” ,  департаменти регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, управління фізичної культу і спорту,  культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації

До 30 серпня 2018 року.
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20. Проаналізувати стан наявності на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності дозвільної документації на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та, у разі її відсутності, вжити заходів щодо її отримання.

Головне управління Держпраці у Київській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади 
(за згодою)

До 01 жовтня 2018 року.

21. Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво.

Органи місцевого самоврядування

До 01 жовтня 2018 року.

22. Забезпечити після завершення підготовчих робіт контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою), Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області (за згодою), ПАТ „Київоблгаз”

До 15 вересня 2018 року.

23. Вжити заходів щодо висвітлення у засобах масової інформації та/або офіційних веб-сайтах питання стану підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року.

Управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської  облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), об’єднані територіальні громади (за згодою)

Протягом серпня-листопада 2018 року.
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24. Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2018/2019 року на засіданнях колегій райдержадміністрацій та засідань виконкомів міських рад (міст обласного значення) з визначенням заходів, що потребують вирішення. Копії відповідних рішень колегій та засідань надати департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації для узагальнення та інформування обласної державної адміністрації.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)

До 01 вересня 2018 року.




Керівник апарату адміністрації                            (підпис)                  Т.Г.  Жуль

                                     





























Додаток 

до розпорядження голови адміністрації

		від 14.05.2018  № 302


С К Л А Д

обласного штабу з питань підготовки 
і забезпечення сталого функціонування господарського
комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення
Київської області до роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року


Денисенко 
Юрій Олександрович
-
заступник голови Київської облдержадміністрації, керівник обласного штабу

Золін 
Сергій Олександрович
-
директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації, заступник керівника обласного штабу

Король 
Галина Миколаївна
-
заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства  Київської облдержадміністрації, 
секретар обласного штабу


Члени обласного штабу:

1 представник
-
департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації

1 представник 
-
департаменту фінансів Київської облдержадміністрації

1 представник
-
департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації

1 представник 
-
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

1 представник
-
управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації

1 представник
-
департаменту охорони здоров’я Київської  облдержадміністрації

1 представник
-
департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації



2
                                                                                            продовження додатка

1 представник
-
управління фізичної культури і спорту   
Київської облдержадміністрації

1 представник
-
управління інформації та зв'язків з громадськістю Київської облдержадміністрації

1 представник
-
Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області
(за згодою)

1 представник
-
Головного управління Держпраці у Київській області (за згодою)

1 представник 
-
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Київській області (за згодою)

1 представник
-
Служби автомобільних доріг у Київській області 
(за згодою)

1 представник
-
Приватного акціонерного товариства „Київобленерго” 

1 представник 
-
Публічного акціонерного товариства з газопостачання та газифікації „Київоблгаз” 

1 представник
-
Товариства з обмеженою відповідальністю „Київоблгаззбут” 



Керівник апарату адміністрації                           (підпис)                    Т.Г.  Жуль

                                     




