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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 серпня  2020 року                                                                             №

Про стан підготовки закладів
соціальної сфери громади до
роботи в осінньо-зимовий період
2020-2021 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 2020-2021 років,
виконком відзначає, що після закінчення опалювального сезону 2019-2020 рр.
проведено комісійне  обстеження та складено перелік виконаних робіт по
ремонту, а також планово-попереджувальний ремонт тепломереж закладів
соціальної сфери громади.

В опалювальний сезон 2019-2020 років заклади соціальної сфери  були в
повній мірі забезпечені  твердим паливом, протягом проходження всього
опалювального сезону забезпечено дотримання температурного режиму
відповідно до санітарних норм.

Станом на 28.08.2020 року залишок вугілля по закладах освіти громади
становить:  140,0 т. що становить 40% від потреби; дров - 168 м³ що становить
45% від потреби. В даний час завершені тендерні процедури на закупівлю
вугілля та дров, поставки здійснюються відповідно до затвердженого графіку.

По закладах загальної середньої освіти заплановані та проводяться
наступні роботи :

ЗШ № 1 –  прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання.
Здійснено поточний ремонт коридору на загальну суму 120,0 тис. грн.,
проводиться поточний ремонт класу трудового навчання на суму
78,0 тис. грн.,поточний ремонт приміщення шкільної їдальні на загальну суму
40,0 тис. грн.

ЗШ № 2 – прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання та
вентиляції. Замінено 7 вікон на суму 25,9 тис. грн. виділено кошти в сумі
130,0 тис. грн. для заміни вікон фасаду приміщення школи. В  коридорах і
класних кімнатах проводиться заміна полів та лінолеуму на загальну суму
60,0 тис. грн.



ЗШ № 3 – прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання,
вентиляції.  Здійснено заміну 24 вікон на 7 міжкімнатних дверей на загальну
суму 142,0 тис. грн. З міського бюджету виділено кошти в сумі 2610,0 тис. грн.
для проведення капітального ремонту покрівлі.

ДНЗ-1 – прочищені димоходи, здійснено капітальний ремонт будівлі на
суму 714,0 тис. грн. замінено лінолеум на суму 40,0 тис. грн.

ДНЗ-3 - прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання,
вентиляції. Завершений поточний ремонт зовнішнього фасаду на суму
199,0 тис. грн.

ЦДЮТ - прочищені димоходи, зроблено ревізію електрообладнання,
вентиляції, проведено   поточний ремонт фасаду ( частково) на загальну суму
190,0 тис. грн., замінено паливний котел, придбаний у минулому році.

Станом на 28.08.2020 року залишок вугілля по закладах культури
становить – 65,0 тон, дров - 6,0 м³.

По закладах культури заплановані та проводяться наступні роботи:
Палац культури – прочищені димоходи, зроблено ревізію

електрообладнання, вентиляції.
Будинок культури - прочищені димоходи, зроблено ревізію

електрообладнання. До існуючої системи опалення добавлено нові секції
батарей, добавлено опалення ще одного кабінету. Проведено роботи на суму
18,5 тис. грн.

У дитячій бібліотеці проведено воду. Зроблені  косметичні ремонти в
приміщеннях  бібліотечних закладах

Музичну школу переведено у нове приміщення, проведено поточний
ремонт на загальну суму 68,0 тис. грн.

Станом на 28.08.2020 року залишок вугілля по КНП «Помічнянська міська
лікарня» становить – 202,0 тон та 1,5 м³ дров. Підприємство забезпечено
твердим  паливом в повному обсязі.

По КЗ «Помічнянська лікарня» -  зроблено ревізію електрообладнання.
Замінено 2 вікна на енергозберігаючі та планується заміна ще 12 вікон.
Виконано монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу,
роботи по вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій покрівлі,
роботи по монтажу системи блискавкозахисту.

Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки закладів
соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року,
вчасного початку опалювального сезону  і сталого функціонування об`єктів
соціальної сфери, керуючись  ст. 17, 30, 59 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 2020-2021 років   (Додаток 1).



2. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності, в управлінні, обслуговуванні та утриманні яких перебувають об'єкти
комунального призначення забезпечити виконання затверджених заходів.

3. Зобов’язати керівників бюджетних організацій та установ міста
забезпечити контроль за завезенням, зберіганням та економним використанням
твердого палива.

4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка
Артема Сергійовича.

5 . Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                        Микола АНТОШИК



                                                                                       Додаток 1
                                                                                       до рішення Помічнянського

                                                                                       виконавчого комітету
                                                                                       від  28.08.2020 року №

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

2020-2021 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

01.10.2020 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

15.09.2020 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 )

01.10.2020 Керівники
бюджетних установ

Забезпечити установи та заклади
паливно-енергетичними ресурсами

01.10.2020 Відділ освіти
Керівники
бюджетних установ

Забезпечити приведення в
належний технічний стан резервні

01.10.2020 Керівники
бюджетних установ



(аварійні) джерела електро-
постачання

Відповідальні за
електрогосподарство

Призначити відповідальних осіб за
реалізацію енергозберігаючих
заходів

01.10.2020 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

Вжити заходів щодо створення
нормативних запасів палива,
реагентів, пісочно-соляної суміші
та інших матеріалів

01.10.2020 Керівники бюджетних
установ, КНП
«Помічнянський
муніципальний центр
контролю благоустрою»
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