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м. Володимир - Волинський
Про підсумки роботи господарстваміста
В опалювальному сезоні 2016-2017 років
і завдання з підготовки
до опалювального сезону 2017-2018 років

Аналіз стану роботи В осінньо-зимовому періоді 2016-2017 рр.
свідчить про те, що підприємства і організації житлово-комунального
господарства, соціальної інфраструктури та виробничої сфери В основному
були задовільно підготовлені до роботи В технічному плані підготовки.

Під час опалювального періоду аварій на котельнях та теплових
мережах не зафіксовано. Не було також зупинок котелень та відключень на
тепломережах, які могли б вплинути на безперебійну подачу тепла у зв”язку з
Цим - порушення температурного режиму.

Фінансовий стан підприємств Житлово-комунальноїсфери, особливо
на момент завершення опалювального сезону, наступний: заборгованість
державного бюджету за надані пільги та субсидії - 5088026 тистрн;заборгованість за невідшкодовану державою різницю В тарифах - 13064,4
тистрн. Зазначені фактори негативно вплинули на платоспроможність
підприємств - надавачів послуг, як наслідок: по ПТМ «Володимир-
Волинськтеплокомуненерго» існує заборгованість за спожитий природний газ
В сумі - 2643457 тиегрн; , по управлінню водопрОВідно-каналізаційного
господарства заборгованість за електричну енергію В сумі 783,3 тис.грн та
заборгованість по заробітній платі В окремих підприємствах.

Заслухавши інформацію НЗЧЗЛЬНИКЄЬ управління житлово-
комунального господарства і будівництваФііцука ВС. «Про підсумки роботи
В опалювальному сезоні 2016-2017 років та завдання з підготовки до роботи В

умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років» з метою своєчасної та
належного рівня підготовки господарства міста до роботи В осінньо-зимовий
період 2017-2018 рр., керуючись пп.
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1. Інформацію начальника управління Житлово-комунального
господарства і будівництваФіщукаВС. взяти до відома.

2. Визнати роботу Житлово-комунального господарствароціальної
інфраструктури та виробничої сфери міста по підготовці до опалювального
періоду 2016-2017 років задовільною.

3. Затвердити заходи щодо реіхіонту і підготовки приміщень, споруд,
систем опалення, газопостачання, водопостачання

і водовідведення, об'єктів
благоустроюдо роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. (додається).

4. Максимально мобілізувати для цієї мети всі можливі матеріально-
технічні ресурси та грошові кошти. Виконання всього комплексу робіт
завершити до 15 жовтня 2017 р.

5. Керівникам підприємств і установ бюджетної сфери:
5.1. Забезпечити суворий контроль за здійсненням оплати за

використані паливно-енергетичні ресурси та дотриманням затвердженихлімітів їх споживання.
5.2. Двічі в місяць 13 та 28 числа подавати інформацію про хід

виконання заходів в управління ЖКГ і будівництва (Фішук В.С.).
6. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва

виконавчого комітету міської ради (Фіщук ВС.) здійснювати контроль за
станом підготовки підприємств Житлово-комунального господарства,
незалежно від форм власності, до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
рр. і при необхідності своєчасно інформувати міського голову.

7. Рекомендувати Володимир-Волинській філії ПАТ
“Волиньобленерго” (ЛітвінчукМ.І):

7.1. Забезпечити виконання в установлені строки всього комплексу
капітального і поточного ремонтів електромереж, обладнання, транспорту і

споруд, створити необхідні запаси обладнання і матеріалів на випадокаварійних ситуацій.
Особливу увагу звернути на забезпечення надійного

електропостачання опалювальних котелень та водопровідно-каналізаційних
підприємств споживачів 1 категорії.

7.2. Провести обстеження електричних мереж і трансформаторних
підстанцій споживачів електроенергії, резервних дизельних електричнихстанцій та усунути виявлені порушення.

7.3. Перевірити працездатність резервних ліній електропередач і

дизельних електростанцій, що належать підприємствам і організаціям.
8. Рекомендувати Володимир-Волинському управлінню по

газопостачанню та газифікації (БомазюкОП):
8.1. До початку опалювального сезону здійснити комплексорганізаційно-технічних заходів щодо і; і газового господарства(газових мереж, внутрішньо-будинкового обл: 'ання, газорозподільчих

пунктів і установ, відмикаючих прист
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8.2. Разом з власниками об'єктів газопостачання провести ревізію
обладнання, засувно - регулюючої запобіжної арматури, герметизацію вводів і

газопроводів-колекторів та надати відповідну допомогу у ліквідації
виявлених пошкоджень.

9. Комунальному підприємству “Полігон” (Козичко 0.1.) забезпечити
проведення в установлені строки ремонтних робіт і утримання шляхів для
нормальної експлуатації.

10. Для координації дій, пов”язаних з підготовкою господарства
міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр., утворити
оперативнийШтаб згідно додаткуМЫ.

11. Відділу з питань надзвичайних ситуацій і кадрів (Мороз М.С.)
разом з управлінням ЖИТЛОВО-КОМуНгНІЫІОГО господарства і будівництва
виконавчого комітету міської ради (Фішук В.С.) розробити оперативні плани
спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепло -, газо -,
водопостачання усіх форм власності і довести їх до виконавців.

12. Володимир-Волинській філії ВАТ “Волиньгаз” (Бомазюк ОП.),
ПТМ “Володимир-Волинськтеплокомунснерго” (Коба С.А), ЖЕК М'
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(Вишневський І.М), управлінню водопровілно-каналізаційного господарства(Власюк В.В.) до 26 липня поточного року забезпечити проведенняінвентаризації інженерних вводів та випусків об'єктів житла і соціально-
культурної сфери; до

1
жовтня цього року закінчити ремонтні роботи з

герметизації інженерних вводів.
13. Управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого

комітету міської ради (Субицька ОМ.). Володимир-Волинській філії ПАТ
“Волиньоблене го" Літвінч к М.І , Володими

е Волинській іліїР У Р
ВАТ”Волиньгаз” (БомазюкОП), ПТМ “Володимир-
Волинськтеплокомуненерго”(КобаСА), управлінню водопровідно-
каналізаційного господарства (Власюк ВВ.), фінансовому управлінню
виконавчого комітету міської ради (Піибирин ТВ):

13.1. Проаналізувати витрати енергоресурсів на підприємствах
Житлово-комунального господарства та енергоємних підприємствах з метою
недопущення непродуктивних і необґрунтованих втрат.

14. Для своєчасної підготовки обїєктів Житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. закріпити
окремих керівників управлінь та організацій за установами і підприємствами
міста.

_

15. Управлінню соціального захисту населення (Смикалюк О.П)
вживати усіх можливих заходів щодо погашення заборгованості за надані
пільги та житлові субсидії населенню підприємствами надавачами послуг16. ПТМ «Володимир - Волг юьктеплокомуненерго» (Коба С.А)
до початку опалювального сезону 2017ы-2ОЇ8 забезпечити в повномуобсязі погашення заборгованості за викорастан оиродний газ.

17. Підприємствам-надавачаі вживати заходів щодо
погашення заборгованості по заробітній ы даткової заборгованості тазаборгованості за спожиті енергоносії, яка виникла внаслідок несвоєчасного
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