
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

 

02.08.2021                                                                                              № 199-ОД 

 

 

Про підготовку об’єктів  

господарського комплексу   

Андрушівської міської ради  

до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021/22 року 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 

теплопостачання», відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 11.05.2021 року №307 «Про підготовку об’єктів господарського комплексу 

області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022року» з метою 

своєчасного початку опалювального сезону та його сталого проходження 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Утворити оперативний штаб з підготовки об’єктів соціальної сфери та 

житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року у складі згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та 

житлово-комунального господарства Андрушівської міської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року  згідно з додатком 2. 

3. Оперативному штабу  в термін до 31 серпня 2021 року забезпечити на 

своїх засіданнях розгляд питань щодо ходу підготовки об’єктів соціальної 

сфери та житлово-комунального господарства Андрушівської міської 

ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року та здійснювати 

координацію роботи підприємств-виробників та надавачів житлово-

комунальних послуг усіх форм власності з даного напрямку роботи. 



4. Зобов'язати керівників комунальних підприємств та всіх суб'єктів 

господарювання - виконавців послуг, що перебувають у комунальній 

власності Андрушівської міської ради, забезпечити: 

1) Належну підготовку об'єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, 

дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

року . 

2) Надання в повному обсязі та належної якості в осінньо- зимовий період 

2021-2022роки  послуг населенню та іншим категоріям споживачів по 

території  Андрушівської територіальної громади. 

3) Проводити роз’яснювальну роботу серед населення через засоби 

масової інформації стосовно своєчасного розрахунку за надані послуги, 

економного та раціонального використання води, електроенергії та газу. 

4) Провести підготовку снігоочисної техніки до роботи в зимовий період, 

заготовку в необхідній кількості піщано-соляної суміші, створення 

резерву паливно-мастильних матеріалів до 15 жовтня 2021 року. 

5. Зобов’язати керівників закладів охорони здоров'я, освіти, культури, що 

перебувають у комунальній власності Андрушівської  міської ради, 

старостів населених пунктів забезпечити контроль за підготовкою 

об'єктів соціальної сфери міської ради до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 року. 

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти 

на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Горкуна В.І. 

 

 

Міський голова                                                                             Галина БІЛЕЦЬКА 

  



Додаток 1 

до розпорядження голови  

02.08.2021 р.№199- ОД 

 
СКЛАД 

оперативного штабу  з підготовки  об’єктів соціальної сфери та житлово-

комунального господарства міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 року 

Горкун В.І.   заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, начальник  штабу 

Комінарець А.О.  начальник відділу комунальної власності, містобудування 

та архітектури міської ради, заступник  начальника штабу 

Самборська А.О.   головний спеціаліст відділу комунальної власності 

містобудування та архітектури міської ради, секретар 

Члени штабу  

Рудюк С.О начальник відділу освіти, молоді і спорту міської ради 

Ольхович С.Й. начальник КП «КОМСЕРВІС» Андрушівської міської 

ради  

Аврамець – Рудик 

К.В.  

т.в.о. директора КП АМР АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Устич Ю.В. староста с.Антопіль 

Манзебур Н.Г. староста сіл Бровки Перші, Ярешки 

Шателюк Л.Є. староста сіл Волосів, Града 

Сушко М.Г. староста с.Гальчин 

Сокол В.Ф. староста сіл Зарубинці, Лісівка, Тарасівка 

Опанасюк В.З. староста с.Мостове 

Семчук С.М староста сіл Камені, Жерделі, Бровки Другі 

Троценко А.М староста с.Лебединці 

Зембер Н.П. староста с.Любимівка 

Маслюк В.М. староста с.Мала П’ятигірка  

Назарчук С.І. староста с.Міньковці 

Закабула А.А. староста с.Нехворощ 

Драпак О.М. староста с.Нова Котельня 

Опанасюк О.М. староста сіл Павелки,Гарапівка 

Бойко О.В. староста с.Яроповичі 

 

  



Додаток 2 

до розпорядження голови  

02.08.2021 р.  № 199 -ОД 

 

ЗАХОДИ  

щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства Андрушівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 року 

           

  1. Рекомендувати керівникам КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» 

(Ольхович С.Й.), КП Андрушівської міської ради 

«АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» (Аврамець-Рудик К.В.) : 

1) Забезпечити роботу по оплаті комунальних послуг населенням та 

підприємствами громади, стягнення заборгованості. 

2) Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел 

енергозабезпечення.  

3) Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання вулиць 

та створення необхідних запасів протипожежних сумішей, пально-мастильних 

та ремонтних матеріалів.  

4) Провести загальний огляд будинків, будівель, споруд, інженерних 

мереж, що в них знаходяться, прибудинкових територій і елементів 

благоустрою з визначенням технічного стану конструктивних елементів і 

інженерного обладнання. Результати оглядів оформити актами. 

5) Забезпечити виконання робіт з підготовки багатоповерхових житлових 

будинків, будівель, споруд, інженерних мереж, споруд теплопостачання, 

водопостачання і водовідведення, електропостачання, доріг та об’єктів 

благоустрою міста до початку опалювального періоду 2021-2022 р.р. 

 

2.  Начальнику відділу освіти, молоді і спорту міської ради (Рудюк С.О.): 

1) вчасно розпочати та ефективно провести процедуру державних 

закупівель з придбання енергоресурсів закладами освіти та ДЗО; 

 2) провести планові регламентні роботи з поточного ремонту систем 

опалення у всіх шкільних котельнях та теплогенераторних, в т. ч. котельного 

обладнання, зокрема промивання теплообміних апаратів; 

3) забезпечити ведення та зберігання журналів обліку газу, відповідно до 

вимог наказу Мінпаливенерго від 27.12.2005 р. №618, визначення 

відповідальних за їх ведення; 

4) забезпечити ведення та зберігання журналів обліку температури в 

приміщеннях закладів освіти протягом опалювального сезону; 

5) провести ремонт твердопаливного котла  (зварювальні роботи) в 

Малоп’ятигірській гімназії; 

6) здійснювати контроль за виконанням ремонтних робіт в Мостівській 

гімназії та підготовку її до опалювального сезону; 

 



3. Директорам КНП « Андрушівська ЦРЛ» Ющинському Ю.В. та «Центр 

ПМСД» Андрушівської міської ради  Шевчук Т.Г. 

1) вчасно розпочати та ефективно провести процедуру державних 

закупівель з придбання енергоресурсів; 

2) з метою приведення втрат до нормативних і відповідального зниження 

витрат енергоресурсів та бюджетних коштів – провести поточний ремонт 

віконних рам та твердих полотен, з метою забезпечення ними належного 

теплого опору( герметизацій приміщень), забезпечити герметизацію підвальних 

та горищних приміщень будівель медичних закладів, термоізоляцію 

розміщених в них трубопровідних систем теплопостачання; 

3) провести роботи з ремонту внутрішнього водяного опалення в 

Міньківецькому ФАПі. 

 

4.Відділу культури та туризму Андрушівської міської ради забезпечити 

проведення заходів по підготовці закладів культури до роботи в  осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років. 

 

5.Відділу комунальної власності, містобудування і архітектури рекомендувати 

передбачити кошти на підготовку господарського комплексу до роботи в 

осінньо- зимовий період 2021/2022 роки. 

 

6.Головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій міської ради Железнякову С.А., Андрушівському районому сектору 

Управління ДСНС України в Житомирській області ( Кобилинському М.В. ( за 

згодою): 

1) Розробити та затвердити план взаємодії з територіальними органами 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок 

виникнення ситуації на об’єктах життєзабезпечення в осіньо-зимовий 

період; 

2) Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел 

енергозабезпечення. 

 

7.Старостам сіл:  

1)забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання та 

створення необхідних запасів протипожежних сумішей, пально-мастильних та 

ремонтних матеріалів; 

2)посилити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення через 

місцеві засоби масової інформації щодо необхідності зменшення споживання 

природного газу, його заміщення іншими видами палива та енергії, а також 

ощадливого споживання тепла; 

3)активізувати роботу переходу на нові договірні відносини між 

виконавцями комунальних послуг і споживачами щодо вивозу сміття згідно із 

вимогами Закону України «Про житлово - комунальні послуги»; 

4)вжити вичерпних заходів погашення підприємствами соціальної сфери 

населених пунктів  дебіторської та кредиторської заборгованості; 



5)активізувати роботу з розроблення схем санітарного очищення 

населених пунктів; 

8. Робочій групі під час проведення своїх засідань заслухати власників та 

балансоутримувачів котелень всіх форм власності, які забезпечують 

теплопостачання об’єктів житлового та соціального призначення та вжити 

відповідних заходів щодо їх сталої роботи. 

9. Керівникам  закладів охорони здоров'я, освіти, культури, що перебувають у 

комунальній власності Андрушівської  міської ради, старостам населених 

пунктів забезпечити контроль за підготовкою об'єктів соціальної сфери міської 

ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року про хід виконання 

розпорядження інформувати Андрушівську міську раду до 10 жовтня 2021 

року. 


