
ПРОЕКТ  

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 55 

.05.2019                                                                                      с. Миколаївка 
 

Про підсумки проходження  опалювального 

сезону 2018-2019 року та організацію  

підготовки закладів д та установ 

сільської ради до роботи в 

осінньо - зимовий період 2019-2020 років  

 
  Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про житлово-комунальні послуги”, Правил підготовки теплових господарств 

до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, враховуючи інформацію 

начальника відділу  культури та роботи з молоддю, начальника відділу освіти, 

молоді та спорту, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності,  

директора КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці», головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ с. 

Постольне», першого заступника сільського голови  про підсумки  

проходження опалювального періоду 2018/2019 років та проведення 

відповідного моніторингу в порівнянні з минулим опалювальним сезоном 

2017-2018 років та організацію підготовки  об’єктів комунальної власності, 

соціальної сфери до робот в  осінньо-зимовий період 2019/2020 років, 

виконавчий комітет Миколаївської сільської ради відзначає, що належна та 

своєчасна підготовка  об’єктів комунальної власності, об’єктів соціальної 

сфери до роботи  осінньо-зимовий період 2018/2019 років забезпечила їх сталу 

роботу на протязі всього опалювального періоду. Опалювальний сезон 

пройшов без особливих ускладнень. 

  З метою своєчасної та якісної підготовки  об’єктів комунальної 

власності, об’єктів соціальної сфери до   роботи в умовах осінньо-зимового 

періоду 2019/2020 років,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 
 

  1.  Інформацію доповідачів взяти до відома (додаток 1). 

  2. Стан проходження опалювального сезону 2018/2019 років на території 

Миколаївської сільської ради, визнати задовільним. 



  3. Затвердити  склад робочої групи  з організації підготовки об’єктів 

комунальної власності, об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону  

2019/2020 років. ( додаток 2). 

  4. Керівникам комунальних закладів медицини, начальнику відділу 

освіти, молоді та спорту, начальнику відділу культури, відділу ЖКГ 

виконавчого комітету сільської ради: 

  4.1. Затвердити плани заходів з підготовки  підпорядкованих їм об’єктів 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.  

  4.2. Взяти під особистий контроль  виконання  робіт щодо підготовки до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 згідно з розробленими заходами та 

графіками. 

 4.3. Звернути особливу увагу на підготовку та забезпечення  житлово-

комунальними послугами належного рівня об’єктів соціальної сфери та 

житлового фонду комунального підпорядкування, провести обстеження 

будівель та споруд комунальної власності, соціальної сфери щодо їх 

готовності до опалювального сезону відповідно до вимог:  

-    будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який   забезпечує   

тривале   та   надійне   використання   їх  за призначенням; 

-   на кожному об'єкті закріпити відповідального за експлуатацію будівель та 

споруд;  

 - уточнити обсяги ремонтних робіт, що передбачаються на  

міжопалювальний  період,  і  роботи  з  капітального  ремонту  для  

включення їх у план проведення ремонтних робіт наступного року;  

- ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних  

конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих  пошкоджень,  

що виникли в результаті атмосферних та інших впливів; 

 - визначити дефектні місця, що потребують тривалого  

спостереження; 

  - перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей,  

воріт та інших пристроїв, що відкриваються; 

 - визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки,  

зливоприймальник  (при  наявності).     

  4.4. Про виконання заходів інформувати відділ ЖКГ, благоустрою, 

охорони навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури та 

містобудування виконавчого комітету  

(___________________________кожного місяця). 

 5. Комунальному підприємству  «Господар» передбачити заходи з 

підготовки снігоочисної техніки до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років.  

 6. Рішення виконкому Миколаївської сільські  ради від 31.05.2018 року 

№ 62 “ Про підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий  період 

2018 -2019 рр. на території Миколаївської сільської ради» зняти з контролю як 

виконане. 
  

 

Сільський голова                                                                     С.САМОТОЙ 



 

Додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

 №  від .05.2019 

СКЛАД 

 

склад робочої групи  з організації підготовки об’єктів комунальної 

власності, об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону  2019/2020 

років 
 

1. Рябуха В.С. – перший заступник сільського голови, голова робочої групи; 

2. Гончаренко О.В. – спеціаліст сектору ЖКГ,  благоустрою, охорони 

навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури та 

містобудування - секретар робочої групи; 

 

Члени групи: 

 

3. Білінський Р.М. – в.о. старости округу № 2; 

4. Обливанцова І.Ю. – начальник відділу земельних відносин, комунальної 

власності, АПР та розвитку сільських територій; 

5. Макшеєва Н.С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

6. Феніна С.В. - начальник відділу культури та роботи з молоддю; 

7. Кіхтенко Н.А. – головний лікар КЗ МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці»; 

8. Білінська А.В. – головний лікар КЗ МСР «АЗПСМ с. Постольне»; 

9. Рябоконь М.Г. – директор КП МСР «Господар». 

 

 

 

 

 
Секретар виконавчого комітету                                                  С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


