
Проект  

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 
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Р І Ш Е Н Н Я 

від  27 червня  2019 року                                                                             №   

м. Помічна 
 
Про стан підготовки закладів  
соціальної сфери громади до  
роботи в осінньо-зимовий період   
2019-2020 років  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань виконавчих 

органів ради (соціальна сфера) Щербатюка А.С. про стан підготовки  закладів 

соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, 

виконком відзначає, що після закінчення опалювального сезону 2018-2019 рр. 

проведено комісійне  обстеження та складено перелік виконаних робіт по 

ремонту, а також планово-попереджувальний ремонт тепломереж закладів 

соціальної сфери громади.  

В опалювальний сезон 2018-2019 років заклади соціальної сфери  були в 

повній мірі забезпечені  твердим паливом.  

Станом на 26.06.2019 року залишок вугілля по закладах освіти громади 

становить:  1,07 т; дров: 44,7 м³.  

По закладах загальної середньої освіти заплановані та проводяться  

наступні роботи : 

ЗШ № 1 –  прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

вентиляції, в коридорах і класних кімнатах проводиться косметичний ремонт, 

проводиться поточний ремонт віконних та дверних прорізів, включно з заміною 

вікон, облаштовані перестінки у вбиральні, замінені дрібні  деталі  котла                                

( засувки, крани та ін.) 

ЗШ № 2 – прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

вентиляції, в коридорах і класних кімнатах проводиться косметичний ремонт. 

Закінчено поточний ремонт віконних та дверних прорізів, включно з 

заміною вікон. Заплановано облаштування приміщень біля вбиральні та стін у 

спортивному залі, придбання насосів для котельні ( 2шт.) 

ЗШ № 3 – прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

вентиляції, в коридорах і класних кімнатах проводиться косметичний ремонт, 

прочищенні каналізаційні мережі, частково перекрито крівлю над котельнею та 

прилеглими приміщеннями, заплановано поточний ремонт вбиральні та заміна 

однієї батареї в приміщені. 

 

 

 



 

ЗШ І-ІІ ступенів - прочищені димоходи, зроблено ревізію 

електрообладнання, вентиляції, в коридорах і класних кімнатах проводиться 

косметичний ремонт, проводиться заміна вікон на енергозберігаючі.  

ДНЗ-1 – прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

запобіжних клапанів, заплановано капітальний ремонт фасаду та даху, заміну  

опалювальної труби, заміну покриття підлоги. 

ДНЗ-2 - зроблено ревізію електрообладнання, встановлено 

блискавкозахист, заплановано поточний ремонт фасаду, монтаж системи 

пожежної сигналізації. 

ДНЗ-3 - прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

вентиляції. Замінено насоси, завершений поточний ремонт фасаду, 

запланований косметичний ремонт котельні. 

ЦДЮТ - прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання, 

вентиляції, заплановано  поточний ремонт фасаду ( частково), заміна вікон 

заміна дверей. 

Станом на 26.06.2019 року залишок вугілля по закладах культури 

становить - 11,5 т. 

По закладах культури заплановані та проводяться наступні роботи: 

Палац культури – прочищені димоходи, зроблено ревізію 

електрообладнання, вентиляції. Виготовлена проектно-кошторисна 

документація на встановлення блискавкозахисту. Запланований косметичний 

ремонт. 

Будинок культури - прочищені димоходи, зроблено ревізію 

електрообладнання, вентиляції. Виготовлена проектно-кошторисна 

документація на встановлення блискавкозахисту. Зроблений капітальний ремонт 

туалету. Запланований косметичний ремонт.  

Бібліотеки – зроблено ревізію електрообладнання. Заплановані косметичні 

ремонти. 

Станом на 26.06.2019 року залишок вугілля по КЗ «Помічнянська лікарня» 

становить - 108 т. 

По закладах медицини заплановані та проводяться наступні роботи: 

КЗ «Помічнянська лікарня» -  зроблено ревізію електрообладнання. 

Замінено 11 вікон на енергозберігаючі. Заплановано монтаж системи пожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу, проектні роботи по вогнезахисному 

обробленню дерев’яних конструкцій покрівлі, проектні роботи по монтажу 

системи блискавкозахисту.   

Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки закладів 

соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року, 

керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи  вищевикладене,  виконком міської ради       в  и  р  і  ш  и  в  : 
 

1. Затвердити план заходів  по  підготовці  закладів соціальної сфери 

громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років   (Додаток 1). 

 

2. Комунальним закладам соціальної сфери громади забезпечити 

проведення закупівлі   твердого палива для закладів соціальної сфери громади.  



 

 

 

2. Зобов’язати керівників бюджетних організацій та установ міста 

забезпечити контроль за завезенням, зберіганням та економним використанням 

твердого палива 

4 . Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.   

 

 

 

Міський голова                                                                                Антошик М.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Додаток 1  

                                                                                       до рішення Помічнянського 

                                                                                       виконавчого комітету  

                                                                                       від  27.06.2019 року №   

 

 

План заходів 

по підготовці закладів освіти громади  до роботи в осінньо-зимовий період     

2019-2020 років 
 

№                Заходи Строк 

виконання 

Відповідальні Стан 

виконання 
1 Провести обстеження  споруд та 

інженерних мереж на предмет їх 

технічного стану і відповідності 

вимогам безпеки. У випадках 

виявлення аварійного стану вжити 

заходів щодо його ліквідації або 

своєчасного виведення із 

експлуатації 

01.08.2019 Керівники 

бюджетних установ 

 

 Забезпечити організацію 

експлуатації електроустановок  

згідно з вимогами ПТЕЕС, інших 

нормативних документів та 

ПКЕЕ, надійної роботи 

електроустановок і безпечного їх 

обслуговування та виконання 

приписів органів державного 

нагляду 

постійно Керівники 

бюджетних установ, 

відповідальні за 

електрогосподарство 

 

 Провести  перевірку роботи 

пожежних кранів і гідрантів, 

передбачивши утеплення останніх 

01.09.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Провести поточний ремонт 

котелень, теплових мереж 

01.09.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Провести поточний ремонт 

покрівель, а також тих 

конструктивів, які забезпечують 

несучу спроможність і 

протипожежний захист будівель; 

15.09.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Забезпечити виконання робіт, 

необхідних для приведення 

приміщень і будівель у стан, що 

максимально зменшить втрати 

тепла (утеплення вікон, дверей, 

тамбурів, теплових мереж, 

налагодження вентиляції ); 

 

01.10.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Забезпечити установи та заклади 

паливно-енергетичними 

ресурсами 

01.10.2019 Відділ освіти 

Керівники 

бюджетних установ 

 

 

 



 

 

 Провести  закупівлю твердого 

палива  

01.10.2019 Відділ освіти  

 Забезпечити приведення в 

належний технічний стан резервні 

(аварійні) джерела 

електропостачання. 

 

01.10.2019 Керівники 

бюджетних установ 

Відповідальні за 

електрогосподарство 

 

 .Призначити відповідальних осіб 

за реалізацію енергозберігаючих  

заходів. 

15.07.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Постійно проводити організаційну 

роботу по залученню 

позабюджетних  коштів  для 

виконання  найнеобхідніших 

ремонтних робіт пов'язаних  з 

підготовкою установи до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

 

постійно Відділ освіти  

   Вивезти шлак  01.10.2019 Керівники 

бюджетних установ 
 

 Забезпечити установи піском для 

використання під час ожеледиці 

01.10.2019 Керівники 

бюджетних установ 
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