ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.05.2021

м. Ужгород

№ 416

Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної
сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років
Відповідно до статей 6, 20, 33 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, з метою забезпечення своєчасної підготовки господарського
комплексу області, підприємств і організацій житлово-комунального
господарства та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період
2021 – 2022 років:
1. Затвердити план заходів із підготовки господарського комплексу та
установ бюджетної сфери області до роботи в осінньо-зимовий пepioд 2021 –
2022 років, що додається.
2. Утворити оперативний штаб із питань забезпечення підготовки та
стабільного проходження опалювального періоду 2021 – 2022 років у складі
згідно з додатком.
3. Райдержадміністраціям, департаментам облдержадміністрації: освіти і
науки, молоді та спорту; культури, національностей та релігій; охорони
здоров’я; соціального захисту населення, пропонувати виконавчим комітетам
місцевих рад (ТГ), АТ „Закарпатгаз”, ПрАТ „Закарпаттяобленерго”,
Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства,
управлінню Держенергонагляду у Закарпатській області, службі автомобільних
доріг у Закарпатській області, державному підприємству „Служба місцевих
автомобільних доріг у Закарпатській області”, головному управлінню ДСНС
України у Закарпатській області, виробничому структурному підрозділу
„Ужгородська дирекція залізничних перевезень” регіональної філії „Львівська
залізниця” акціонерного товариства „Українська залізниця” забезпечити
виконання плану заходів.
4. Райдержадміністраціям, департаментам облдержадміністрації: освіти і
науки, молоді та спорту; культури, національностей та релігій; охорони
здоров’я; соціального захисту населення, пропонувати виконавчим комітетам
місцевих рад (ТГ) забезпечити подання управлінню житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації:
оперативної звітності про комплексну підготовку житлового фонду,
об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та
дорожньо-мостового господарства за встановленими формами щомісяця до
10.00 години 1 та 15 числа звітного періоду, починаючи з 1 червня 2021 року,
до 1 листопада 2021 року;
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інформації про хід виконання плану заходів до 3 вересня та 8 жовтня
2021 року.
5. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію:
Міністерству розвитку громад та територій України щомісяця 1 та
15 числа звітного періоду до початку опалювального сезону;
облдержадміністрації – до 14 вересня та 19 жовтня 2021 року.
6. Установити, що відповідальність за організацію підготовки об’єктів до
роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років і виконання робіт на
об’єктах господарського комплексу, в установах бюджетної сфери у межах
територій покладається на райдержадміністрації та виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ).
7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 21.05.2020 № 264, від 14.08.2020 № 475.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Білецького М. З.

Голова державної адміністрації

Анатолій ПОЛОСКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
18.05.2021 № 416
ПЛАН ЗАХОДІВ
із підготовки господарського комплексу та установ бюджетної сфери
області до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років
1. Приймати рішення про початок/завершення опалювального періоду
залежно від середньодобової температури зовнішнього повітря, забезпечивши
дотримання санітарних норм у приміщеннях закладів соціальної сфери,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року
№ 630 „Про затвердження 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”, інших правових та рекомендаційних документів.
Райдержадміністрації,
виконавчі
комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До початку/завершення опалювального
періоду 2021/22 року
2. Інформувати управління житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації про прийняті рішення щодо початку та
завершення опалювального сезону.
Райдержадміністрації,
виконавчі
комітети місцевих рад (ТГ) (за згодою)
У день прийняття відповідних рішень
3. Забезпечити розгляд питань про підсумки проходження опалювального
сезону, результати роботи господарського комплексу та житлово-комунального
господарства в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років на нарадах при
голові/заступнику голови райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських,
селищних, сільських рад.
4. Вжити організаційних заходів щодо проведення обстежень інженерних
мереж і об’єктів житлово-комунального господарства, господарського
комплексу і установ бюджетної сфери, за результатами яких розробити та
затвердити план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
2021 – 2022 років.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До 1 червня 2021 року
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5. Привести у відповідність тарифи на житлово-комунальні послуги до
економічно обґрунтованого рівня для фінансового забезпечення виконання
заходів з підготовки та безаварійної роботи житлово-комунальних підприємств
у разі зміни ціни на енергоносії, розміру мінімальної заробітної плати, податків,
зборів та страхових внесків тощо.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
За необхідності
6. Вирішити питання про прийняття у комунальну власність
територіальних громад об’єктів та інженерних мереж комунального
призначення (тепло-, водопостачання, водовідведення), будівництво чи
реконструкцію яких розпочато у попередні роки, та забезпечити їх надійну
експлуатацію в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До 1 вересня 2021 року
7. Забезпечити:
виконання капітального та поточного ремонтів житлових будинків,
будівель; споруд i технологічного обладнання об’єктів та мереж
водопостачання і водовідведення; котелень, теплових мереж; газового та
електросилового обладнання; доріг у межах населених пунктів;
спецавтотранспорту, машин i механізмів; проведення пусконалагоджувальних
робіт i технологічних балансових випробувань парових i водогрійних котлів із
видачею режимних карт, повірки вузлів обліку, своєчасне складання актів
готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2021 – 2022 років;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До 1 жовтня 2021 року
розроблення та погодження з місцевими підрозділами головного
управління ДСНС України у Закарпатській області оперативних планів
спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій у системах тепло-,
водопостачання i водовідведення з урахуванням недоліків, що мали місце під
час проходження осінньо-зимового сезону 2020 – 2021 років.
8. Вжити організаційних заходів та забезпечити виконання робіт із
обстеження та усунення несправностей опалювальних печей, димоходів,
газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання,
внутрішньобудинкових систем газопостачання природного та зрідженого газу,
установок із газовими нагрівачами в житлових будинках (квартирах) та
будинках приватної власності, здійснювати організацію роботи з герметизації
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будинкових вводів інженерних комунікацій, заміни побутових газових
приладів, що відпрацювали амортизаційний термін.
9. Забезпечити:
підготовку будівель та багатоквартирного житлового фонду із
проведенням їх обстеження у частині надійності й безпеки експлуатації у
зимових умовах та вжити організаційних заходів щодо оформлення власниками
будівель та балансоутримувачами багатоквартирних житлових будинків
паспортів готовності до роботи в опалювальний період;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До початку опалювального періоду
проведення перевірки стану димовентканалів та герметизації вводів
інженерних комунікацій відповідно до наданих будинкоексплуатаційними
підприємствами та іншими суб’єктами, що здійснюють утримання житлового
фонду, актів технічного стану димових та вентиляційних каналів згідно із
затвердженими графіками;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
До 7 жовтня 2021 року
дотримання Правил пожежної безпеки в Україні спільно із суб’єктами
господарювання усіх форм власності, що розташовані на відповідних
територіях адміністративних одиниць області, установами бюджетної сфери із
залученням місцевих підрозділів головного управління ДСНС України у
Закарпатській області; систематично вживати попереджувальних заходів для
запобігання виникненню пожеж; проведення відповідної роз’яснювальної
роботи серед населення.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ) (за згодою)
Постійно
10. Вживати заходів щодо забезпечення повної оплати бюджетними
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, та комунальними
підприємствами за спожиті енергоносії, послуги з тепло-, водопостачання та
водовідведення, не допускати виникнення заборгованостей.
Райдержадміністрації,
головні
розпорядники коштів обласного бюджету,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
Постійно
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11. Визначити потребу в обсягах споживання природного газу, електричної
енергії, вугілля, паливних дров для бюджетних установ на опалювальний
період 2021 – 2022 років, забезпечити відповідно до існуючого законодавства
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах,
установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів,
обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідної жорсткої економії
коштів.
Райдержадміністрації,
головні
розпорядники коштів обласного бюджету,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
До початку опалювального періоду
12. Забезпечити:
в установлені терміни відповідно до чинного законодавства повірку, за
необхідності, ремонт приладів обліку (засобів вимірювальної техніки)
природного газу, електроенергії, води;
Райдержадміністрації,
головні
розпорядники коштів обласного бюджету,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
До 15 вересня 2021 року
стовідсоткове впровадження засобів обліку газу, електроенергії, води i
теплової енергії у бюджетній сфері, підготувати заклади освіти, культури,
охорони здоров’я та соціального захисту населення до сталого функціонування
в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років, здійснивши своєчасне проведення
ремонтних робіт, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих
заходів, створення на складах нормативних запасів палива не менше
40 відсотків потреби на опалювальний період 2021 – 2022 років.
Райдержадміністрації,
головні
розпорядники коштів обласного бюджету,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
До 1 жовтня 2021 року
13. Вжити заходів щодо оснащення будівель бюджетної сфери та
багатоквартирних житлових будинків вузлами комерційного обліку теплової
енергії та питної води.
14. Забезпечити:
укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання, регулюючого обладнання та засобів безпеки
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багатоквартирних будинків, якими розподіляється природний газ до кінцевих
споживачів, відповідно до статей 12 – 14 розділу VI „Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України „Про житлово-комунальні послуги”;
доступ працівників АТ „Закарпатгаз” до газових опалювальних приладів
спільно із суб’єктами господарювання усіх форм власності з метою запобігання
виникненню аварійних ситуацій.
Райдержадміністрації,
головні
розпорядники коштів обласного бюджету,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
Постійно
15. За поданням АТ „Закарпатгаз” провести спільне комісійне обстеження
комунально-побутових та інших об’єктів стосовно дотримання вимог Правил
безпеки систем газопостачання, не допускати забудови охоронних зон
газопроводів, забезпечити винесення архітектурних одиниць за межі таких зон.
16. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення про безпеку
використання газу у побуті, необхідність своєчасних розрахунків за спожиті
житлово-комунальні послуги, утеплення квартир, економного витрачання
електричної енергії, газу, питної води, доцільність встановлення
індивідуальних засобів обліку споживання газу i води.
17. За результатами технічного обстеження будинків, споруд та
інженерних мереж ініціювати виконання робіт газо- та енергопостачальними
організаціями з реконструкції підвідних та внутрішньобудинкових газових і
електричних мереж із проведенням необхідних гідравлічних та енергетичних
розрахунків.
18. Сформувати перелік об’єктів (промислові, охорони здоров’я, освіти і
науки) за категоріями електроприймачів та передбачити резервні джерела
електроживлення для їх роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років.
Організувати приведення у належний стан резервних джерел живлення на
підприємствах i в організаціях, що належать до сфери управління.
19. Спільно з підрозділами АТ „Закарпатгаз” сприяти виконанню робіт з
реконструкції/технічного переоснащення проблемних мереж у межах,
передбачених планом заходів з розвитку підприємства на 2021 та 2022 роки.
Спільно з ПрАТ „Закарпаттяобленерго” здійснити заходи щодо
збільшення потужностей проблемних мереж для забезпечення населення та
установ бюджетної сфери безперебійним електропостачанням.
20. Забезпечити:
облаштування та функціонування на всіх вузлах обліку природного газу
бюджетних установ області з типорозміром G 10 і більше із річним
споживанням природного газу більше 10,0 тис. куб. м засобів дистанційної
передачі даних відповідно до вимог Закону України „Про ринок природного
газу”, враховуючи зміни від 17 травня 2019 року № 750 до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494;
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виконання робіт із відновлення антикорозійного покриття ділянок
внутрішньобудинкових газопроводів балансоутримувачами багатоквартирних
будинків та бюджетної сфери;
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ), АТ „Закарпатгаз”,
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
До початку опалювального періоду
організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху на дорогах
загального користування місцевого значення, вулиць та комунальних доріг в
осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років;
підготовку засобів захисту i боротьби із сніговими заметами та
ожеледицею, створення на цей випадок відповідних бригад, необхідних запасів
паливно-мастильних та посипкових матеріалів.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих рад (ТГ), служба автомобільних
доріг у Закарпатській області, ДП „Служба
місцевих
автомобільних
доріг
у
Закарпатській області” (за згодою)
Постійно
21. Розробити заходи i провести з місцевими органами виконавчої влади
організаційну роботу із забезпечення бюджетних організацій та населення
області паливними дровами у нормативній кількості.
Райдержадміністрації, виконавчі комітети
місцевих
рад
(ТГ)
спільно
із
Закарпатським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства,
іншими постійними лісокористувачами (за
згодою)
До 10 червня 2021 року
22. Забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу
споживачам області під час проходження осінньо-зимового періоду
2021 – 2022 років.
АТ „Закарпатгаз” (за згодою)
Постійно
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23. Через міські i районні управління газового господарства інформувати
споживачів природного газу про умови газопостачання в осінньо-зимовий
період 2021 – 2022 років.
АТ „Закарпатгаз” (за згодою)
До 1 жовтня 2021 року
24. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення із залученням
засобів масової інформації, особливо перед опалювальним періодом, щодо
правил безпечного користування газом у побуті та своєчасної оплати за
отримані послуги з розподілу природного газу та газопостачання.
АТ „Закарпатгаз” (за згодою)
Постійно
25. Забезпечити:
надійне та безперебійне енергопостачання споживачів області під час
проходження осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років;
дотримання встановлених граничних рівнів споживання електроенергії та
потужностей, здійснювати контроль за нарахуванням підвищеної плати за їх
перевищення у межах існуючого нормативно-правового поля.
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
Постійно
26. Здійснити:
перегляд з усіма споживачами величини аварійної та технологічної броні,
розробити i погодити з облдержадміністрацією графіки обмеження відпуску
електричної енергії та потужностей, аварійного обмеження i відключення
електроенергії від живильних центрів;
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
До 15 вересня 2021 року
перевірку стану готовності автономних електростанцій споживачів I − II
категорій та відповідності вимогам технічних умов, матеріали обстежень
оформити актами-приписами;
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
До 24 вересня 2021 року
перевірку виконання споживачами технічних умов на їх енергопостачання
із виданням відповідного припису для усунення виявлених порушень.
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
До 1 жовтня 2021 року
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27. Виконати узгоджені обсяги планових та планово-попереджувальних
ремонтів основного і допоміжного енергетичного обладнання та електричних
мереж.
ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)
До 29 жовтня 2021 року
28. Провести підготовчі роботи (технічне забезпечення, за необхідності
укласти договори із сторонніми організаціями) щодо розчищення територій
залізничних вокзалів, колій від снігових заметів у випадку сильних снігопадів.
Виробничий
структурний
підрозділ
„Ужгородська
дирекція
залізничних
перевезень” регіональної філії „Львівська
залізниця” АТ „Українська залізниця” (за
згодою)
До 1 грудня 2021 року
29. Здійснити перевірки готовності до роботи резервних автономних
джерел живлення споживачів першої категорії. Інформацію про результати
перевірок подати облдержадміністрації.
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
спільно
з
управлінням
Держенергонагляду
у
Закарпатській області
До 8 жовтня 2021 року
30. Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до
опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива
та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, рекомендувати
проводити перевірку стану організації підготовки та готовності до
опалювального періоду 2021 – 2022 років у межах своїх повноважень та
моніторинг технічного стану теплоенергетичного устаткування суб’єктів
відносин у сфері теплопостачання і електроустановок споживачів електричної
енергії згідно із затвердженим Переліком суб’єктів відносин у сфері
теплопостачання та споживачів електроенергії.
Упраління
Держенергонагляду
Закарпатській області (за згодою)
До початку опалювального періоду
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31. Вжити заходів щодо забезпечення котельні м. Рахів нормативним
запасом щепи спільно з виконавчим комітетом Рахівської міської ради (ТГ) та
ТОВ „Біотес”.
Рахівська райдержадміністрація
До початку опалювального періоду
32. Забезпечити проведення нарад із розгляду питання про хід підготовки
до роботи в зимових умовах об’єктів житлово-комунального господарства,
систем тепло-, водопостачання i водовідведення, газо- і електропостачання.
Райдержадміністрації,
управління
житлово-комунального господарства та
енергозбереження облдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад (ТГ) (за
згодою)
Постійно до початку опалювального
періоду, але не рідше ніж один раз на
місяць

Додаток
до розпорядження
____________ № ______
СКЛАД
оперативного штабу із питань забезпечення підготовки та стабільного
проходження опалювального періоду 2021 – 2022 років
Керівник оперативного штабу
БІЛЕЦЬКИЙ
Мирослав Золтанович

перший заступник голови
державної адміністрації

обласної

Заступник керівника оперативного штабу
РОМАНЕЦЬ
Василь Петрович

в. о. начальника управління житловокомунального
господарства
та
енергозбереження облдержадміністрації
Члени оперативного штабу:

БУРИШИН
Віктор Васильович

начальник управління цивільного захисту
облдержадміністрації

ВОЛОВИК
Борис Борисович

начальник служби автомобільних доріг у
Закарпатській області (за згодою)

ГОМОНАЙ
Василь Васильович

заступник Ужгородського міського голови
(за згодою)

ГУШТАН
Іван Іванович

заступник
директора
департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації

ДАВИДОВ
Андрій Сергійович

директор департаменту економічного та
регіонального
розвитку,
торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення
виконання
державних
програм
та
контролю
за
їх
виконанням
облдержадміністрації

ЗОТОВ
Дмитро Михайлович

начальник відділу правового супроводу,
управління персоналом та організаційної
роботи управління організаційної роботи
департаменту культури, національностей
та релігій облдержадміністрації

ЛЕНГЕР
Іван Васильович

начальник управління Держенергонагляду
у Закарпатській області (за згодою)
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МАЛЕШ
Лариса Геннадіївна

головний спеціаліст відділу комунікацій з
громадськістю та взаємодії із засобами
масової
інформації
управління
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації

МАЛЯР
Едуард Миколайович

директор департаменту інфраструктури,
розвитку
і
утримання
мережі
автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення
облдержадміністрації

МАНІВЧУК
Василь Миколайович

начальник
Закарпатського
обласного
центру з гідрометеорології (за згодою)

МАЦОЛА
Віктор Іванович

заступник
директора
соціального
захисту
облдержадміністрації

ПЛИСКА
Іван Михайлович

комерційний директор ПрАТ „Закарпаттяобленерго” (за згодою)

ТУРЯНИЦЯ
Олександр Васильович

головний спеціаліст відділу фінансовоекономічної
роботи,
бухгалтерського
обліку та звітності управління фінансового
забезпечення та управління персоналом
департаменту освіти і науки, молоді та
спорту облдержадміністрації

ТЕЛИЧКО
Лариса Василівна

начальник
управління
доходів
та
регіонального розвитку департаменту
фінансів облдержадміністрації

ЦІЦЕЙ
Володимир Іванович

перший заступник начальника головного
управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)

В. о.
начальника
управління
житлово-комунального господарства
та
енергозбереження
облдержадміністрації

департаменту
населення

Василь РОМАНЕЦЬ

