УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 19 квітня 2012р. № 109
м. Нововолинськ
Про підсумки роботи підприємств, організацій і
установ міста в осінньо-зимовий період 2011-2012рр.
та заходи щодо підготовки міського господарства до
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років
Заслухавши інформацію начальника відділу будівництва, комунального
господарства та газифікації Шуліги І. Й. про підсумки роботи підприємств,
організацій та установ міста в осінньо-зимовий період 2011-2012 років та заходи
щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 20122013 років, виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу будівництва, комунального господарства та
газифікації Шуліги І.Й. взяти до відома (додається).
2. Визнати роботу комплексу міського господарства в осінньо-зимовий період
2011-2012рр. в цілому задовільною.
3. Заходи по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-2013років затвердити (додаються).
4. Зобов’язати керівників житлово-комунального об’єднання, житловокомунальних підприємств, ОСББ, АОСББ, ЖБК до 1 жовтня 2012р.:
4.1 Завершити виконання запланованих у заходах об’ємів робіт по об’єктах
житлово-комунального господарства.
4.2 Згідно правил утримання будинків та при будинкових територій (наказ
Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005р. №76) провести огляд балконів та
несучих конструкцій житлових будинків із складанням графіку їх ремонту. Ремонтні
роботи виконати до 01 жовтня 2012р.
5. Керівникам підприємств, організацій та установ міста і селища незалежно від
форм власності і господарювання:
5.1. До 1 жовтня 2012 року завершити виконання ремонтних робіт відповідно до
розроблених заходів, мобілізувавши для цієї мети всі матеріально-технічні ресурси.
5.2. До 10 жовтня 2012 року забезпечити нормативний запас палива для котелень.
5.3. Забезпечувати щомісячну оплату за спожиті енергоносії, газ та воду.
6. КП “Нововолинськтеплокомуненерго” (Гаврилюк А.М.) забезпечити
розрахунок за спожиті енергоносії у минулому опалювальному періоді, і отримати
ліміти на постачання газу для міських котелень на початок опалювального періоду
2012-2013 років.

7. ДП “Волиньвугілля” (Заболотний А.Г.) та Західно-Українській дирекції по
ліквідації шахт (Терновик М.І.) забезпечити завезення безкоштовного вугілля
працівникам і пенсіонерам.
8. ВУКГ (Бутинець В.С.) до 1 жовтня 2012р.:
8.1. Підготувати спеціалізовану снігоочисну техніку;
8.2. Заготувати посипочний матеріал та реагентів для безперебійної роботи в
зимовий період у достатній кількості.
9. Нововолинській філії ВАТ “Волиньобленерго” (Ткачук В.Г), ДП “Регіональні
електричні мережі” (Адамський О.А.) забезпечити виконання розроблених заходів
щодо поточних та профілактичних ремонтів електромереж, обладнання,
автотранспорту, трансформаторних підстанцій і споруд, створити необхідний запас
обладнання, матеріалів, запасних частин для ліквідації аварій в стислі терміни.
10. ПАТ „Волиньгаз” (Коротя М.І.), УГГ НФ ПАТ „Волиньгаз”(Благуляк В.О.)
забезпечити виконання робіт по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, ГРУ,
засобів захисту газопроводів та поточному ремонту обладнання і споруд.
11. Керівникам підприємств, установ, які є споживачами І та ІІ категорії під
особисту відповідальність взяти на контроль забезпечення справності резервних
ліній електропередач з відповідним обладнанням, що належить цим споживачам.
12. Зобов’язати КП “Нововолинськтеплокомуненерго” (Гаврилюк А.М.):
− в термін до 5 жовтня 2012 року, здійснити опломбування запірної арматури
(у положенні “Відкрито”) вузлів обліку теплової енергії, що встановлені у житлових
будинках та об'єктах соціально-культурного призначення м. Нововолинська та смт.
Жовтневе.
− постійно (протягом опалювальних періодів) здійснювати контроль за
наявністю та цілісністю пломб на запірній арматурі вузлів обліку теплової енергії.
− у разі виявлення порушень цілісності встановлених пломб та самовільного
втручання у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення, винних осіб
притягати до адміністративної відповідальності.
− ознайомити осіб відповідальних за технічну експлуатацію та своєчасне
зняття показників лічильників обліку теплової енергії з даним рішенням.
13. Зобов'язати першого заступника міського голови, секретаря ради Рожелюка
В.Д. :
− здійснити поїздку в Міністерство палива ти енергетики України щодо
вирішення питання взаємозаліку по заборгованості за спожиту електроенергію між
організаціями ДП “Волиньвугілля” - КП “Нововолинськводоканал” - ПАТ “Волиньобленерго”;
− здійснити поїздку в ТзОВ “Карпатська нафтова компанія” м. ІваноФранківськ по питанню продовження будівництва газової заправки в м.
Нововолинську;
− взяти на контроль закриття котельні Південно-Східного району.
14. Затвердити оперативний штаб з координації дій, пов’язаних з підготовкою
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр (додається).
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д. та заступників міського
голови Савіка Е.А., Сторонського А.М.. Про хід виконання даного рішення
заслухати на засіданні виконкому у вересні поточного року.
Міський голова
Шуліга 32245

В.Б.Сапожніков

Затверджено рішенням виконкому
від „ 19 ” квітня 2012р. № 109
ЗАХОДИ
по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період
2012-2013 років
Види робіт

Код рядка

1

2

А. Підготовка житла:
Комплексна підготовка будинків до зими з видачею
паспортів готовності
в т. ч. – житловий фонд місцевих рад
- відомчий житловий фонд
Загальна площа підготовлених до зими будинків
в т. ч. – житловий фонд місцевих рад
- відомчий житловий фонд
З них, у яких проводиться:
ремонт покрівлі
ремонт (заміна) опалювальних систем
ремонт систем гарячого водопостачання
ремонт опалювальних печей
Б. Підготовка об’єктів теплопостачання:
Підготовка котелень ВСЬОГО:
їх потужність
в т. ч. – місцевих рад
їх потужність
Відомчі
їх потужність
Кількість котелень, що підлягають капітальному
ремонту ВСЬОГО:
їх потужність
в т. ч. – місцевих рад
їх потужність
Відомчі
їх потужність
Кількість встановлених сучасних котлів на
котельнях
місцевих рад
Протяжність теплових мереж у двотрубному
обчисленні ВСЬОГО:
в т. ч. – місцевих рад
Відомчі
Протяжність теплових мереж, що підлягає кап.
ремонту ВСЬОГО:
в т. ч. – місцевих рад
Відомчі
в т. ч. – прокладених попередньо теплоізольованих
труб на мережах місцевих рад
Підготовка центральних теплових пунктів місцевих
рад

Одиниця
виміру
3

Завдання з
підготовки
4

171
02
03
04
05
06

одиниць
одиниць
тис. м.кв.
тис. м.кв.
тис. м.кв.

171
635,6
635,6
-

07
08
09
10

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

106
-

11
12
13
14
15
16
17

одиниць
МВт/год.
одиниць
МВт/год.
одиниць
МВт/год.
одиниць

8
307,2
8
307,2
8

18
19
20
21
22
23

МВт/год.
одиниць
МВт/год.
одиниць
МВт/год.
одиниць

307,2
8
307,2
9

24

км

78,3

25
26
27

км
км
км

78,3
1,1

28
29
30

км
км
км

1,1
0,69

31

одиниць

9

1

2

3

4

Обсяг коштів на виконання підготовчих та
ремонтних робіт об’єктів теплопостачання
місцевих рад
Створення необхідних запасів вугілля ВСЬОГО:
в т. ч. - на підприємствах місцевих рад
Відомчих
рідкого палива
в т. ч. – на підприємствах місцевих рад
Відомчих
В. Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства
Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі
Одиночна протяжність водопровідних мереж
ВСЬОГО:
в т. ч. – ветхих та аварійних
З них, що підлягають кап. ремонту
Одиночна протяжність каналізаційних мереж
ВСЬОГО:
в т. ч. – ветхих та аварійних
З них, що підлягають кап. ремонту
Підготовка споруд та обладнання
Водопровідних насосних станцій (всього)
З них, що підлягають ремонту
Каналізаційних насосних станцій (всього)
З них, що підлягають ремонту
Водопровідні очисні споруди (всього)
З них, що підлягають ремонту
Каналізаційних очисних споруд (всього)
З них, що підлягають ремонту
Водозаборів з поверхневих джерел (всього)
З них, що підлягають ремонту
Свердловин (всього)
З них, що підлягають ремонту
Г. Підготовка об’єктів соціально-культурного
призначення
- школи
- дитячі садочки
- лікарні
Д. Підготовку об’єктів дорожньо-мостового
господдарства
Середній ремонт
Дрібний ремонт
Підготовка спеціалізованої притиральної техніки
Заготівля посипочного матеріалу та реагентів

32

млн.грн.

0,72

33
34
35
36
37
38

тон
тон
тон
тон
тон

-

39

км

207,6

40
41
42

км
км
км

132,7
0,8
116,2

43
44

км
км

40,7
-

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

2
2
5
5
2
2
21
21

56
57
58

одиниць
одиниць
одиниць

9
9
4

59
60
61
62

тис. м.кв.
тис. м.кв.
одиниць
тон

3,45
1,445
11
870

Затверджено рішенням виконкому
від „ 19 ” квітня 2012р. № 109

СКЛАД
оперативного штабу з координації дій, пов’язаних з підготовкою
міського господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2012-2013рр.
Голова оперативного штабу
Рожелюк В.Д.
- перший заступник міського голови, секретар міської ради
Секретар оперативного штабу
Шуліга І.Й.
- начальник відділу будівництва, комунального
господарства і газифікації
Члени оперативного штабу:
Громик О.І.
- начальник відділу економіки
Бурочук Г.В.
- начальник фінансового управління
Вісьтак М.В.
- начальник відділу містобудування та архітектури,
головний архітектор міста
Гаврилюк А.М. - директор КП „Нововолинськтеплокомуненерго”
Груй О.К.
- відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення
Заболотний А.Г. - генеральний директор ДП „Волиньвугілля”
Бутинець В.С.
- начальник ВУКГ
Моренко О.В.
- начальник управління освіти
Мороз В.В.
- головний лікар ЦМЛ
Патай Є.В.
- начальник Нововолинського ЦЕЗ №6
Приступа Я.Г.
- начальник підприємства „Нововолинськводоканал”
Благуляк В.О.
- начальник Нововолинського УГГ ВАТ „Волиньгаз”
Ткачук В.Г.
- начальник Нововолинської філії ВАТ „Волиньобленерго”
Чайка О.І.
- генеральний директор ЖКО

