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УКРАЇНА
о ЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
є. 098,05 м9 3,54
Володимир - Волинський

и хід виконання заходів по підготовці
ського господарства до роботи в осінньо-
Мовий період 2015-2016 рр.

Взяти до уваги, що станом на 01.09.2015 року сфера міського господарства
това до роботи в умовах опалювального осінньо-зимового періоду 2015-2016
ків в середньому на 90%. Так, виконавчим комітетом міської ради,
приємствами, установами і організаціями усіх сфер міського господарства
оводилася і проводиться певна робота по виконанню заходів по підготовці
ського господарства до роботи в осінньо-зимовому періоді 2015-2016 років, які
ли затверджені відповідним рішенням міськвиконкому від 22.04.2015 року На

Зокрема, В розрізі підприємств, установ і організацій, в плані технічної
готовки ситуація наступна: житлові будинки т всього 191, підготовлено 161,
о 84%, школи - всього, 7 в чотирьох проводиться заміна вікон на
ергозберігаючі, по інших параметрах процент готовності 1О0%, дитячі садочки
всього 4, підготовлено 4 або 1О0%, лікувальні установи и готовність 90%,
тельні - всього 20, підготовлено 18, або 90%; теплові мережі - всього 19,8 км,
готовлено 17,6 км, або 89%, ЦТП - всього 4, підготовлено 4 або 1О0%,
допровідні мережі - всього 43 км, підготовлено 38 км, або 90%, мережі
довідведення - всього 55,3 км, підготовлено 49 км, або 90%, КНС - всього 5,

готовлено 4 або 90%; артезіанські свердловини - всього
9, підготовлено 8, або

%, спеціалізована техніка - всього 10 одиниць, підготовлено 10 'або 1О0%,

силочний матеріал - всього 270 тонн, підготовлено 270 тонн
або 10О%.

Роботи тривають на житлових будинках Ма 55 по вул. Поліської Січі, На 176
. вул. Луцькій, Ле 8 по вул. Шевченка - ремонт

,дахів; На 1 по вул. Роксолани т
силення несучих конструкцій, ММ 136, 138, 140, 142, 142/1 по вул.
вельській, Каже 5, 7, 63 по вул. Поліської Січі - ремонт при будинкових
иторій, ЗОШ МЦ, ЗОШ м2, ЗОШ Ле 3, ЗОШ М 5, ЦПО -- заміна вікон на
ергозберігаючі, вул. Шевченка, 73, вул. Ковельська, 101-105 - ремонт мережплопостачання.
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опалювального сезону 2015-2016 років головного інженера підприємства - Жука
Я.І. з врахуванням вимог рішення виконавчого комітету від 22.04.2015 рокуМ 84
«Про завдання з підготовки комунального господарства до роботи в умовах
осінньо-зимового періоду 2015-2016 років» та вимог цього рішення. А саме:

4.1.1. До початку 10 жовтня 2015 року забезпечити введення в
експлуатацію реконструйованих котелень по вул. Павлова, 20, 20-го Липня, 21 та
Луцька, 146.

4.1.2. До 01 жовтня 2015 року провести встановлення, наладку пальників
та автоматики на котельнях по вул. Сагайдачного, 7 та Ковельська, 106.

4.1.3. До 10 жовтня 2015 року забезпечити встановлення та введення В

експлуатацію засобів обліку теплової енергії на теплових вводах В 15-ти

житлових будинках, на встановлення яких виділені кошти з міського бюджету.
4.1.4. До 01 жовтня завершити роботи по ремонту теплових мереж по вул.

Шевченка, 73 та Ковельська, 101-105, в тому числі завершити роботи по
зовнішньому благоустрою місця проведення робіт.

4.1.5. До 01 жовтня 2015 року забезпечити підготовку до роботи
підвальних газових котелень в житлових будинках по вулицях Ковельська, 12,
Ковельська, 103 та Князя Василька, 3, погодивши їх роботу в опалювальний
період з відповідними контролюючими органами.

4.2. Визначити персонально відповідальним за заготівлю твердопаливної
сировини та здійснення заходів щодо зменшення кредиторської заборгованості
усіх груп споживачів заступника директора, начальника абонентського відділу
Кравчук .С. З Цією метою:

4.2.1. Забезпечити в повному обсязі заготівлю твердопаливної сировини
на котельнях, де встановлені твердопаливні котли.

4.2.2. Вжити усіх заходів для скорочення кредиторської заборгованості за
отримані послуги з постачання тепла та гарячої води усіма групами споживачів.

4.3. Директору підприємства Лисюку Р.П. щотижнево доповідати про хід
виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові та на
засіданні міського Антикризового енергетичного штабу, утвореного відповідним
розпорядженням міського голови.

5. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Власюк В.В.

взяти під особистий контроль продовження реалізації проекту «Чиста вода на
Побужжі - транскордонна система водопостачання міст Грубешова та
Володимира-Волинського»;

6. ЖЕКуМІ (Пасось А.В.):
- забезпечити освоєння в повному обсязі виділених коштів по об'єктах

бюджету розвитку, в першу чергу житлових будинків;
- забезпечити завершення робіт по капітальному ремонту ліфтового

господарства;
- завершити до початку опалювального сезону роботи по утепленню мереж,

підвалів, горищ та входів в житлових будинках, а також утримання в належному
стані фасадних мереж газопостачання.

- активізувати роботу абонентської служби по збору платежів за надані
послуги та укладенню договорів.
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Продовжується реалізація проекту «Чиста вода на Побужжі -

транскордонна система водопостачання міст Грубешова та Володимира-

Волинського».
На основних міських дорогах ліквідована ямковість Шляхом ремонту

асфальтодорожнього полотна, проведено капітальний ремонт вулиць

Цинкаловського, Об'їздної, Олександра Олеся, Озерна, Лугова, Поштова, За

вокзальна, Кармалюка, Соломії Крушельницької,
Стефаника, Небесної Сотні -

тривають роботи по вул. Івана Мазепи. Проведено ремонти асфальтованих

територій біля дошкільних закладів і шкіл.
В дворах 27- ми багатоповерхових житлових будинків проведено ремонт

асфальтобетонного покриття при будинкових територій.
В поточному році завершено міську програму вуличного освітлення - в

нічний час В місті освітлюються усі вулиці, на яких проживають мешканці.

Загальна сума коштів, використаних міськими бюджетними установами та

підприємствами житлово-комунальної сфери на підготовку до зими склала

32982,76 тис. грн. (в т.ч. 9 млн -
європейські грандові кошти) проти 10217 ,О

тис.грн. минулого року.
Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального

господарства і будівництва виконавчого комітету міської ради Фіщука В.С. та

керуючись пп.1 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління Житлово-комунальногогосподарства і

будівництва виконавчого комітету міської ради Фіщука В.С. «Про хід виконання

заходів по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період

2015-2016років» взяти до відома.
2. Керівникам установ, організацій, які фінансуються з міського, обласного

- та державного бюджетів, Житлово-комунальних підприємств та філій

енергопостачальних організацій:
2.1. Завершити комплекс робіт по підготовці до зими до початку

опалювального сезону 2015-2016 років;
2.2. Забезпечити не ,

енергоресурсів та паливно-мастильних матеріалів.
З. Керівникам установ: управління освіти (Здіховський Д.А.), управління

праці та соціального захисту населення (Матусевич М.В.) та Володимир-

Волинське територіальне медичне обєднання (Клачук О.Г.) забезпечити

заготівлю овочів відносно потреби, їх зберігання та, належне функціонування

відповідних закладів в умовах опалювального сезону.
4. Зобов*язати ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» (Лисюк

Р.П.) забезпечити стовідсоткову готовніс ь теплового господарства міста до

роботи в умовах опалювального сезону 2015-2016 років.
З цією метою видати по

підприємству наказ, в якому:
4.1. Визначити персонально відповідальним за здійснення комплексу

заходів по підготовці теплового господарства підприємства до роботи в умовах



7. КП «Полігон» (Козичко 0.1. .

- взяти під особистий контроль і забезпечити належну експлуатацію техніки
в умовах осінньо-зимового періоду.

8. КП «Ритуальна служба» (Кушнерук Г.М.):
- забезпечити в межах виділених коштів проведення робіт по розширенню

`ськ0го кладовища;
- підготувати сектор для здійснення поховань В зимовий період.
9. КП «Троянда» (Ламанська О.М.):
- завершити до початку опалювального сезону заготівлю дров;
- забезпечити посів та збереження В умовах зимового періоду насіння та

ітів для проведення робіт по весняному благоустрою.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

'ського голови Веремчука М.К.

ський голова П.Д.Саганюк
' ` 38518


