ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про готовність підприємств
житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та
об’єктів соціальної сфери області до проходження
осінньо-зимового періоду 2016/17 року
Підготовка
об’єктів
житлово-комунального
господарства,
паливноенергетичного комплексу та закладів соціально-бюджетної сфери області до роботи в
осінньо-зимовий період здійснюється відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 липня 2016 року № 566-р та розпоряджень голови обласної
державної адміністрації.
Починаючи з травня 2016 року, проведено 6 засідань комісії з питань
організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньозимовий період 2016/17 року, у тому числі 5 виїзних. Також дане питання
неодноразово розглядалося на засіданнях колегії обласної державної адміністрації. За
результатами засідань комісії та колегії прийнято протокольні рішення і видано
розпорядження голови обласної державної адміністрації.
Станом на 15 вересня поточного року по області рівень готовності об’єктів
водопостачання та водовідведення складає 96,5%, що відповідає вимогам Мінрегіону
України.
В окремих районах області деякі роботи ведуться з відставанням:
-у
Високопільському
з
підготовки
артезіанських
свердловин
(готовність - 50%);
- в Іванівському районі роботи на водопровідних та каналізаційних станціях
виконано на 50%;
- у Нововоронцовському районі водопровідні мережі підготовлено на 70,6%;
- у Чаплинському районі готовність мереж каналізації становить 50%, а роботи
на водопровідних та каналізаційних насосних станціях не розпочато взагалі.
Об’єкти теплопостачання в середньому підготовлено на 84,4%. З відставанням
ведуться роботи по заміні теплових мереж у м.Херсоні, а саме: із запланованих
1,74 км фактично замінено 0,947 км (55%), особливо це стосується мереж котелень
комунальної власності, готовність яких складає 31%.
По області заплановано підготувати з видачею паспортів готовності
2905 будинків.
На 15 вересня 2016 року житловий фонд підготовлено на 91%. Найнижчий
рівень комплексної підготовки будинків до зими з видачею паспортів готовності у
м.Херсоні (86%), в інших містах обласного значення - 100%.
Оснащеність будинків приладами обліку теплової енергії в багатоквартирних
житлових будинках по області складає 66%, по м.Херсону —62%.
Викликає занепокоєння
факт можливого незабезпечення
опаленням
22 житлових будинків обласного центру через проведення робіт з переукладання
теплових мереж без попередньої теплової ізоляції по вул. Гмирьова. Роботи виконує
ПАТ «Херсонська ТЕЦ», у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями
підприємства труби буде ізольовано мінеральною ватою.
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Із 1529 закладів соціально-бюджетної сфери підготовлено 1441 об’єкт (94%), у
тому числі навчальні та дошкільні заклади - 97%, заклади охорони здоров’я - 90%.
Потреба у твердому паливі для закладів охорони здоров’я складає 2,7 тис. тонн
умовного палива.
Станом на 15 вересня 2016 року забезпеченість твердим паливом складає 57,6%
від загальної потреби, чого достатньо для забезпечення роботи закладів охорони
здоров’я до січня 2017 року. Завершити заготівлю в закладах та установах охорони
здоров’я області твердого палива до закінчення опалювального сезону планується у
вересні - листопаді поточного року.
Забезпеченість твердим паливом закладів освіти і науки становить 43%.
Найгірші показники у Верхньорогачицькому - 7%, Каховському 8%,
Великолепетиському - 9%, Білозерському - 15% та в Новотроїцькому - 17% районах.
Для зимового утримання вуличної мережі населених пунктів області
підготовлено 150 од. спецтехніки, 2 тис. од. шанцевих інструментів, у наявності
9,1 тис. тонн посипного матеріалу при потребі 10,0 тис. тонн.
Особливе занепокоєння викликає забезпечення енергоносіями, зокрема
природним газом м.Генічеська. Починаючи з квітня 2016 року, керівництву
Генічеської районної державної адміністрації та міськвиконкому неодноразово
доводилося завдання стосовно розроблення покрокового плану дій у разі настання
критичної ситуації з постачанням природного газу населенню та на об’єкти
соціально-бюджетної сфери. Однак ці завдання не виконано, план дій не розроблено,
що ставить під загрозу забезпечення мешканців міста природним газом.
За інформацією НАК «Нафтогаз України», на 13 вересня 2016 року Херсонська
область за рівнем оплати за спожитий природний газ, використаний для виробництва
теплової енергії, посідає 15 місце серед областей України.
Борг підприємств теплоенергетики, з урахуванням заборгованості минулих
років, складає 91,6 млн грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року
менше на 18,5 млн грн, або на 17%.
У 2016 році теплопостачальними підприємствами спожито 48,4 млн куб. м газу
на суму 145,3 млн грн, оплачено 125,2 млн грн, рівень оплати становить 86,2%
(середній рівень оплати по Україні - 83%). Борг за 2016 рік становить 19,8 млн грн.
Найнижчий рівень оплати за спожитий природний газ у поточному році мають
КП «Міськтеплокомуненерго» м. Гола Пристань (0%), КП «Олешки-сервіс» м.Олешки
(14%) та ПП «Херсонтеплогенерація» (23%).
На 01 серпня 2016 року населення області розрахувалося за житловокомунальні послуги на 135,3%, що на 37,8% більше ніж на початок року (середній
показник по Україні - 99,9%, 7 місце).
За результатами 7 місяців 2016 року досить пасивно проводилась робота,
спрямована на поліпшення рівня оплати житлово-комунальних послуг, у
Великолепетиському - 91,8%, Новотроїцькому - 95,8%, Іванівському - 96%
Нижньосірогозькому - 96,2% районах, де рівень відповідної оплати нижче
середньообласного показника.
З метою скорочення споживання природного газу теплопостачальними
підприємствами та закладами соціально-бюджетної сфери області станом на
01 вересня поточного року на 9 котельнях проведено роботи з модернізації та
реконструкції котельного обладнання централізованого опалення, а також відповідні
роботи проведено на 2-х котельнях закладів охорони здоров’я Білозерського і
Чаплинського районів для заміщення природного газу пілетами, брикетами.
Орієнтовний обсяг зекономленого природного газу складає 430,3 тис. куб. м.
На сьогодні значним попитом користується програма здешевлення «теплих
кредитів». За даними Держенергоефективності України, по Херсонській області з
початку дії цієї програми видано 3625 кредитів на загальну суму 52,6 млн грн.
З метою своєчасного початку опалювального сезону 2016/17 року та
забезпечення сталого його проходження, керуючись статтею 6, пунктом 8 статті 16,
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пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати недостатньою роботу Херсонського міськвиконкому, Іванівської,
Високопільської та Чаплинської районних державних адміністрацій з підготовки до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 року.
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
2.1. До 01 жовтня 2016 року забезпечити 100-відсоткову готовність об’єктів
житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період.
2.2. Завершити видачу до 01 жовтня поточного року паспортів готовності
житлових будинків до проходження опалювального сезону.
2.3. Вжити додаткових заходів для забезпечення до кінця поточного року
оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії
на рівні 85%.
2.4. До 01 листопада 2016 року завершити підготовку спеціалізованої техніки та
закупівлю протиожеледних матеріалів для утримання вуличної мережі населених
пунктів у зимовий період.
2.5. Забезпечити створення аварійних бригад і диспетчерських пунктів,
розробку маршрутів руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укладання
угод на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, а також створення резервного запасу пально-мастильних матеріалів до
01 листопада 2016 року.
2.6. Активізувати діяльність мобільних робочих груп з інформування
населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій про умови
оформлення субсидій з показом відповідних слайдів. За результатами проведеної
роботи щочетверга надавати до Департаменту соціального захисту населення
обласної державної адміністрації інформацію про охоплені роз’ясненнями громади,
колективи та кількість прийнятих заяв.
3. Рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення та Олешківському
міськвиконкому спільно з теплопостачальними підприємствами, розташованими на
підпорядкованих територіях, забезпечити:
3.1. До 01 жовтня 2016 року погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз
України» за спожитий природний газ за опалювальний період 2015/16 року з
урахуванням боргів минулих років.
3.2. До 10 жовтня 2016 року укладання з НАК «Нафтогаз України» договорів
купівлі-продажу природного газу на опалювальний період 2016/17 року.
3.3. Розроблення заходів, спрямованих на активізацію претензійно-позовної
роботи з боржниками. Про стан реалізації цих заходів інформувати Департамент
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної
державної адміністрації щомісяця до 5 числа.
4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам міст
обласного значення та Олешківському міськвиконкому інформувати Департамент
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної
державної адміністрації про стан виконання завдань, визначених підпунктами 2.1, 2.2
пункту 2 та підпунктом 3.1 пункту 3 цього розпорядження до 05 жовтня 2016 року,
підпунктом 3.2 пункту 3 - до 12 жовтня 2016 року, підпунктами 2.4 та 2.5 пункту 2 до 04 листопада 2016 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника
голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

