
 

                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  08.06.2015 р.                                 м. Бурштин                                             № 36 

 

Про підготовку підприємств 

паливно-енергетичного комплексу та  

житлово-комунального господарства 

м. Бурштин до роботи в осінньо- 

зимовий період 2015-2016 років 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 28.05.2015 р. № 298/2015 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. «Про стан 

виконання рішення ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р. «Про 

стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого 

проведення опалювального сезону 2014/15 року» та додаткові заходи для гарантованого 

забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями», розпорядження голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 10.06.2015 р. № 379 «Про підготовку 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства 

області до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», і з метою координації дій 

щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-

комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років: 

1. Утворити міський оперативний штаб з питань підготовки і роботи об’єктів 

паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства міста до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та затвердити його склад 

(додається). 

2. Затвердити першочергові заходи щодо підготовки господарського комплексу міста 

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років (додаються). 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – сектор житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна (І. Бандура). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

В. Гулика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       П. Курляк 

 

 



СКЛАД 

міського оперативного штабу з питань підготовки і роботи  

об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального 

господарства  

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

 

Гулик В. Р.              – заступник міського голови, голова штабу; 

Бандура І. І.             – завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна міської ради, заступник голови штабу; 

Назар М. С.              – начальник відділу економіки та промисловості міської ради, 

секретар штабу. 

 

Члени штабу: 

 

Марчук В. І.              – директор КП «Житловик»; 

Лукаш В. О.              – головний інженер КП «Житловик»; 

Мельничук Р. В.       – начальник ЖЕГ КП «Житловик»; 

Угрюмов Ю. Ю.       – начальник ВКГ КП «Житловик»; 

Петровська О. І.       – начальник фінансового відділу міської ради; 

Тутка М. О.               – начальник відділу освіти і науки міської ради; 

Сопільняк С. М.       – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня»; 

Німченко М. С.        – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради; 

Воловецький А. М.  – ст. майстер Галицького УЕГГ (за згодою); 

Грибик М. М.            – майстер Галицького РЕМ ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (за 

згодою). 

  



ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 
щодо підготовки господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 

2015-2016 років 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 

Проаналізувати роботу господарського комплексу міста в 

минулий опалювальний період і з врахуванням допущених 

недоліків розробити і затвердити на засіданні виконкому 

міської ради завдання з підготовки до роботи в зимових 

умовах об’єктів соціальної сфери, теплового, водопровідно-

каналізаційного господарств, житлового фонду, 

виробничих приміщень, дорожньо-мостового господарства 

до 

01.07.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

2 

Провести з керівниками підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності наради з питань 

підготовки систем тепло-, електро- і газопостачання до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

постійно 
виконавчий комітет міської 

ради 

3 

Посилити роботу по забезпеченню 100-відсоткової оплати 

всіх споживачів за надані комунальні послуги і спожиті 

енергоносії та повної ліквідації наявної заборгованості 

до 

10.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

4 

Забезпечити  в повному обсязі фінансування видатків 

бюджетних установ і організацій, що фінансуються: 

 

- з місцевих бюджетів – за спожиту електричну, теплову 

енергію, природний газ, послуги з водопостачання та 

водовідведення у межах наявних бюджетних ресурсів; 

 

- за рахунок коштів державного бюджету – за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги 

постійно 

виконавчий комітет міської 

ради, фінансовий відділ 

Бурштинської міської ради, 

Бурштинський енергетичний 

коледж, Бурштинський 

торговельно-економічний 

коледж 

5 

Розробити та затвердити разом з енерго- та 

газопостачальними організаціями: 

 

- графіки аварійних відключень споживачів від джерел 

електропостачання у разі виникнення дефіциту паливно-

енергетичних ресурсів або аварійних ситуацій на 2015-2016 

роки; 

- графіки обмеження споживання електричної потужності 

та графіки обмеження споживання електричної енергії. 

до 

11.09.2015 р. 

ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго», 

ПАТ «Івано-Франківськгаз», 

виконавчий комітет міської 

ради 

6 

Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, 

спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на 

системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і 

водовідведення усіх форм власності  

до 

11.10.2015 р. 

головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської 

ради, виконавчий комітет 

міської ради 

7 

Забезпечити оформлення паспортів готовності житлових 

будинків комунальної власності, ОСББ до роботи в 

опалювальний період 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

8 

8.1 

Забезпечити: 

Проведення моніторингу стану підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та дорожньо-

мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, сектор житлово-

комунального господарства і 

обліку комунального майна, 

сектор містобудування і 

архітектури 

8.2 

Проведення перевірок стану підвалів, горищ, підсобних 

приміщень в громадських спорудах і житлових будинках. 

Здійснення заходів з їх утеплення 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

8.3 Реалізацію заходів з безпеки газопостачання населенню постійно 

ПАТ «Івано-Франківськгаз», 

виконавчий комітет міської 

ради 



9 

Організувати обрізування дерев та кущів в охоронній зоні 

електроліній напругою 0,4 кВ, які розміщенні на території 

власних господарських дворів підприємств,установ та 

організацій 

до 

11.10.2015 р. 

ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго», 

виконавчий комітет міської 

ради 

10 

Забезпечити до початку опалювального сезону виконання в 

повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів  і 

вентиляційних каналів житлових будинків, незалежно від 

форм власності, ремонту або відновлення існуючої 

герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації 

нових вводів 

до 

11.10.2015 р. 
КП «Житловик» 

11 

Проводити роз’яснювальну роботу з допомогою засобів 

масової інформації. Громадських організацій щодо 

необхідності економії енергоносіїв, пропаганди безпечного 

користування газом у побуті 

постійно 

виконавчий комітет міської 

ради, ПАТ «Івано-

Франківськгаз» 

12 

Підготувати до початку опалювального сезону відомчі 

джерела теплопостачання, що забезпечують послугами 

житловий фонд і об’єкти соціальної сфери 

до 

11.10.2015 р. 

ВП «Бурштинська ТЕС» 

ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

13 Забезпечити виконання заходів пожежної безпеки постійно 
Підприємства та організації 

міста 

14 

Привести на підприємствах у належний стан дизельні 

електростанції та інші резервні джерела живлення, які 

можуть бути використані в екстремальних умовах, та 

забезпечити їх паливом 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик», 

керівники суб’єктів 

господарювання 

15 
Забезпечити підготовку об’єктів санітарної очистки міста 

до роботи в осінньо-зимовий період 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

16 

Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки 

та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, 

заготовити протиожеледні посипочні матеріали 

до 

11.10.2015 р. 

виконавчий комітет міської 

ради, КП «Житловик» 

 

 


