
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 червня 2022 року                            № 135 

 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження  плану комплексних заходів з підготовки об’єктів тепло-

, водопостачання та водовідведення, житлового фонду, підприємств, 

установ, організацій,  та закладів, що належать до комунальної власності 

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023   
 

З метою забезпечення своєчасної підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 рр. та його сталого проходження, відповідно до наказу 

Міністерства палива та енергетики України (далі - Мінпаливенерго) та 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі - 

Мінжитлокомунгосп)  від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил 

підготовки теплових господарств до опалювального періоду», а також для 

забезпечення своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 

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

в Україні», виконавчий комітет Гірської сільської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план комплексних заходів з підготовки об’єктів тепло-, 

водопостачання та водовідведення, житлового фонду, підприємств, установ, 

організацій,  та закладів, що належать до комунальної власності до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022/2023 (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

 

Сільський голова          Роман ДМИТРІВ 

 
  



Додаток 1 

 до рішення виконавчого комітету 

 від 29 червня 2022 року № 135 

 

ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ  

підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, житлового 

фонду, підприємств, установ, організацій,  та закладів, що належать до 

комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року 

 

№ 

з/п 
З а х о д и 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 

1.  Забезпечити  своєчасне  проведення у 

повному обсязі  розрахунків  за 

отримані житлово-комунальні послуги 

та вжити заходів  щодо погашення 

заборгованості з їх оплати  

Постійно Виконавчі органи 

Гірської сільської 

ради, КП 

«Горянин»  

2. Проаналізувати технічний стан 

котелень, що забезпечують 

теплопостачання об'єктів соціально-

культурного призначення, вжити 

заходів щодо сталої їх роботи, 

забезпечити контроль за виконанням 

завдань з енергозбереження щодо 

скорочення споживання природного 

газу. 

До 

15.06.2022 

Управління 

гуманітарного 

розвитку, 

Управління ЖКГ 

та КБ 

3. Забезпечити стовідсоткову готовність 

закладів освіти до стабільної роботи  в 

умовах осінньо-зимового періоду 

2022-2023 років 

До 

01.10.2022 

року  

Управління 

гуманітарного 

розвитку 

4. Забезпечити комплексну підготовку 

об’єктів охорони здоров’я, соціальної 

сфери  та культури  до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022/2023 

До 

01.10.2022 

року  

Управління 

гуманітарного 

розвитку 

5. Провести роботи з підготовки 

водозабірних свердловин  до роботи в 

осінньо-зимовий період  2022-2023 

років  (провести утеплення та 

консервування) 

До 

01.10.2022 

року  

КП «Горянин» 



6. Провести ревізію  мереж 

водопостачання  та водовідведення та 

підготувати мережі  до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 

років  

Постійно  КП «Горянин» 

7. Підготувати техніку, яка задіяна  на 

утриманні вулиць та доріг  

територіальної громади  в зимовий 

період  незалежно від форм власності 

та відомчої належності 

До 

01.10.2022 

року  

КП «Горянин» 

8. Забезпечити підготовку  необхідних 

запасів  паливно-мастильних  та 

посипкових матеріалів  для 

забезпечення життєдіяльності  

населених пунктів   в особливих 

погодних умовах 

До 

01.10.2022 

року 

КП «Горянин» 

9. Для забезпечення безаварійної 

експлуатації шляхового господарства 

на території ОТГ виконати 

запланований ремонт вулиць і доріг на 

території 

До 

01.10.2022 

року 

Управління ЖКГ 

та КБ 

10. Передбачити у місцевому бюджеті 

кошти  на підготовку житлово-

комунального господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період  2022/2023 

року 

До 

01.10.2023 

року 

Фінансовий відділ, 

Управління ЖКГ 

та КБ 

 

Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 

 

 


