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Р І Ш Е Н Н Я 

від  30 травня  2019 року                                                                             №   

м. Помічна 

 
Про підготовку інфраструктури  
міста до проведення опалювального  
сезону 2019-2020 
 

     Заслухавши інформацію заступника міського голови Хрущ І.В., 

начальника комунального підприємства «Помічнянська ЖЕК  № 2»                     

Бардакової В.М., начальника комбінату комунальних підприємств                              

Юренка Ю.В., про підготовку до проведення опалювального сезону 2019-2020 

року, виконком міської ради  відмічає, що після закінчення опалювального 

сезону 2018-2019 року комунальними підприємствами ЖЕК № 2, ККП та 

Помічнянською дільницею виробничого підрозділу «Знам'янське територіальне 

управління філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 

споруд» АТ «Українська залізниця» проведено комісійне  обстеження та 

складено перелік виконання робіт по ремонту, а також планово-

попереджувальний ремонт житлових  будинків комунальної власності,  мереж 

водозабезпечення і водовідведення, насосної станції, перекачки, фільтрувальної 

станції, а також тепломереж бюджетних організацій і установ міста, також 

складені плани виконання робіт, пов’язаних з підготовкою інфраструктури 

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року.  

По  КП «Помічнянська ЖЕК № 2»  : 

На балансі підприємства знаходиться 34 багатоквартирних будинки. 

Центральне опалення відсутнє. 

    Відремонтовано м’яку покрівлю  даху   по пров. Новий 9, проведено  

ремонт слухового  вікна будинку № 7 по пров. Новий, 7;  замінено трубу 

холодного водопостачання (7п/м) та крану в комунальному приміщенні  по                

вул. Перемоги 122; вивезено побутового сміття 1170м³, виготовлено 5 

металевих сміттєвих контейнерів. 

          Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 30.05.2019 року 

склала 21,1 тис. грн.  від населення безпосередньо.  

           

По комбінату комунальних підприємств : 

На балансі підприємства знаходиться 3 житлових будинка, споживачі 

яких не користуються централізованим опаленням. 

 



 

 

Проведено грейдерування доріг (жорств’яне покриття)  в м. Помічна по                             

вулицях Партизанська, Виноградна, Кобилянської, Заньковецької, 

Коцюбинського, Герасимівська, Дубініна, Миру,  Толстого та Ткаченка  в селі 

Помічна, дороги на Федорівське кладовище та на село Веснянку.  

Проведено підсипку доріг в м. Помічна по вул. Партизанська, Об’їзна, 

вул. Толстого в с. Помічна, на м. Новоукраїнку, села Новопавлівку та Помічна. 

Заготовлено 60т матеріалу для підсипки доріг по місту. 

          Дебіторська заборгованість по підприємству станом на 30.05.2019 року 

склала 66,1 тис. грн. від  населення. Матеріали на боржників до суду не 

направлялись. 

 

            По Знам'янській дільниці БМУ-3:   

Центральне опалення відсутнє. Проведено роботу по підготовці 

зовнішніх мереж систем водопостачання та водовідведення;  проведено ревізію 

сантехнічної арматури (засувки, крани та ін.). 

 Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки інфраструктури 

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року, посилення 

персональної відповідальності керівників підприємств, установ  та усунення 

виявлених недоліків, забезпечення погашення заборгованості підприємствам 

ЖКГ за надані  житлово-комунальні послуги населенням, керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської 

ради       в  и  р  і  ш  и  в  : 

 

1. Інформації заступника міського голови Хрущ І.В., начальника 

комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора              

№ 2»,  начальника Помічнянського комбінату комунальних підприємств  

Юренка Ю.В.,   про  стан  підготовки  інфраструктури міста до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років взяти до уваги. 

2. Зобов'язати   начальника  комунального підприємства «Помічнянська  

житлово-експлуатаційна контора № 2» Бардакову В.М. в строк до 15.10.2019 

року:  

провести ремонт  вхідних дверей і засклити вікна в під’їздах 

багатоповерхових будинків;  

провести ізоляцію трубопроводів води, які  проходять в підвалах та 

горищах  житлових будинків; 

провести ремонт електромережі сходових клітин в багатоквартирних 

будинках; 

заготовити пісок для підсипки доріг і тротуарних доріжок; 

провести поточний ремонт покрівлі  в будинках житлового фонду та 

систем водопостачання,водовідведення; 

провести поточний ремонт димарів; 

відремонтувати сміттєві контейнери; 

оформити паспорта готовності житлових будинків до опалювального 

періоду; 



 

забезпечити робітників лопатами для прибирання снігу; 

вжити невідкладні заходи по зменшенню заборгованості населення за 

надані послуги. 

 3. Зобов'язати  начальника Помічнянського комбінату комунальних 

підприємств Юренка Ю.В. : 

в строк до 01.10.2019 року  

провести прочищення дренажної системи (лотки) для водозливу в районі 

3-х мостів, по вул. Небесної Сотні та вул. Вовченка; 

 необхідний ремонт дорожньої техніки і парку машин; 

забезпечити робітників лопатами для прибирання снігу; 

вивезти  всі несанкціоновані сміттєзвалища ; 

заготовити 80м³ матеріалу для підсипки доріг по місту; 

  оформити паспорта готовності житлових будинків до опалювального 

періоду; 

поточний ремонт водопровідної мережі на проблемних частинах.  

в строк до 15.10.2019 року : 

провести ремонт  вхідних дверей в під’їздах багатоквартирних будинків;  

         підготувати резерв палива для безперебійної роботи автотранспорту в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 року. 

4. Вважати роботу керівників комунальних підприємств по погашенню  

заборгованості за житлово-комунальні послуги недостатньою. 

5. Зобов’язати начальника КП «Помічнянська ЖЕК № 2» Бардакову В.М. та  

начальника Помічнянського комбінату комунальних підприємств Юренка Ю.В.  

вжити невідкладні заходи щодо виправлення ситуації, а саме: 

    підготувати матеріали на боржників в суд та особисто відзвітувати про 

результати проведеної роботи; 

    активізувати роз’яснювальну роботу з боржниками; 

    в строк до 15.07.2019 року надати списки боржників міській раді; 

    укласти договори на реструктуризацію боргів; 

    на 10 число кожного місяця  проводити ретельний економічний аналіз 

діяльності підприємств.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

міського голови  з питань виконавчих органів ради Хрущ І.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Антошик М.М.                 
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