
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ,

Від 11.12.2015 р. № ЛО-Л

Про затвердження заходів щодо 
забезпечення стабільного проходження 
осінньо-зимового періоду 2015-2016 року 
на територіїм. Бурштин та с. Вигівка 
та недопущення (попередження) 
виникнення надзвичайних ситуацій, 
координації дій між підприємствами -  
постачальниками енергетичних ресурсів

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
05.08.2015 р. № 809-р «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів паливно- 
енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/2016 року та його 
проходження», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. № 1064-р 
«Деякі питання опалювального сезону 2015-2016 року», протоколу засідання 
Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра України 
А. Яценюка 15 жовтня 2015 року, розпорядження голови Івано-Франківської обласної 
адміністрації О. Гончарука № 827 від 07.12.2015 р. «Про затвердження заходів щодо 
забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 року та 
недопущення (попередження) виникнення надзвичайних ситуацій, координації дій між 
підприємствами -  постачальниками енергетичних ресурсів», забезпечення безперебійного 
електропостачання споживачам м. Бурштин та с. Вигівка під час опалювального сезону :

1. Затвердити заходи щодо забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового 
періоду 2015-2016 року на території м. Бурштин та с. Вигівка та недопущення 
(попередження) виникнення надзвичайних ситуацій, координацій дій між підприємствами 
-  постачальниками енергетичних ресурсів (додаються)

2. Координацію роботи, узагальнення інформації та контроль за виконанням даного 
розпорядження покласти на першого заступника міського голови В. Гулика.

Міський голова Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням міського голови 
Від « / 'ґ  » /сД  2015 р. № З

З А Х О Д И
щодо забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 

2015-2016 р. на території м. Бурштин та с. Вигівка та недопущення 
(попередження) виникнення надзвичайних ситуацій, координації дій між 

підприємствами -  постачальниками енергетичних ресурсів

№
з/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні 
за виконання

1. Здійснювати попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій на об’єктах 
житлово-комунального господарства, 
енергетичного комплексу, соціальної 
сфери, охорони здоров’я та освіти, 
особливу увагу приділяти об’єктам 
найбільш уразливих категорій споживачів 
(лікарні, школи, дитячі садки, водозабори, 
каналізаційні насосні станції тощо)

постійно
Сектор ЖКГ та обліку 
комунального майна, КП 
«Житловик»

2. Організувати стабільну роботу 
оперативного штабу із забезпечення 
сталого проходження опалювального 
сезону, запобігання аваріям та 
проведення оперативних відновних робіт 
на об’єктах життєзабезпечення населення.

Виконавчий комітет 
міської ради

3. Забезпечити цілодобову роботу аварійно- 
диспетчерських служб та їх оперативне 
реагування на аварійні ситуації, що 
можуть виникати під час проходження 
опалювального сезону.

постійно

БуТЕС,
КП «Житловик»

4. Забезпечувати дієвий контроль за 
дотриманням лімітної дисципліни 
споживання електричної енергії та 
природного газу.

постійно
Установи та організації 
бюджетної сфери

5. Заслухати на засіданні міськвиконкому 
керівників енергопостачальних 
організацій щодо стану розрахунків 
споживачів (міста) за використані 
енергоносії та комунальні послуги, 
дотримання лімітної дисципліни 
споживання електричної енергії та 
природного газу.

До
20.12.2015

Виконавчий комітет 
міської ради

6. Забезпечувати систематичну 
роз’яснювальну роботу в засобах масової 
інформації щодо своєчасної оплати за 
використані енергоносії,необхідності 
зниження електроспоживання у періоди 
максимуму об’єднаної 
електроенергетичної системи України, 
економічної доцільності переходу на

постійно
Сектор ЖКГ



розрахунки за тарифами, 
диференційованими за періодами часу.
Завчасно ( у термін, передбачений 
нормативно-правовими документами) 
інформувати всіх категорій про визначені 
час і терміни можливого обмеження та 
/або відключення електричної енергії

У разі
виникнення
необхідності
застосовувати
графіки
обмеження
або
відключення

ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»

8. Створити необхідний запас матеріальних 
ресурсів, укомплектувати ремонтні 
підрозділи потрібним обладнанням і 
механізмами

постійно
КП «Житловик»

9. Забезпечити реалізацію заходів з безпеки 
газопостачання населенню, проведення 
пропаганди серед населення з безпечного 
користування газом у побуті

постійно
ПАТ «Івано- 
Франківськгаз»

10. Забезпечити виконання заходів пожежної 
безпеки

постійно Підприємства та 
організації бюджетної 
сфери.

11. Вжити дієвих заходів, щодо забезпечення 
коригування підприємствами 
температури теплоносія залежно від 
погодних умов та недопущення 
необгрунтованих нарахувань населенню 
та бюджетним установам за послуги з 
централізованого опалення

КП «Житловик» та 
Бу ТЕС


