
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 26.06.2019       м. Бурштин              № 417 

 

 

Про підготовку підприємств  

житлово-комунального господарства,  

паливно-енергетичного комплексу  

та об’єктів соціальної сфери  

м. Бурштин і с. Вигівка до роботи  

в осінньо-зимовий період 2019/2020 року 
 

З метою координації дій щодо підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с. 

Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року, на виконання листа Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

01.04.2019 № 7/32/5313-19 та на виконання розпорядження Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 14.0.2019 № 216 ««Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери 

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року»»,  керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального 

господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с. 

Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року (додається). 

2. Утворити міський оперативний штаб із забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних 

відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2019/20 

року і затвердити його склад (додається). 

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 

19.06.2018 № 286 «Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-

комунального та дорожнього  господарств, об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с. Вигівка 

до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року». 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (І. Бандура). 

5. Співвиконавцям надавати інформацію головному відповідальному виконавцю 

про виконання завдань, визначених у розпорядженні, щомісячно до 03 числа місяця, 

наступного за звітним для узагальнення та інформування керівництва міської ради 

щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                             Володимир Гулик 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від 26.06.2019 № 417 

 

 

 

 

СКЛАД 

міського оперативного штабу 

із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження 

аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах 

життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2019/20 року 

 

Гулик В. Р.                 – перший 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»; 

Бардашевська Г. С.   – начальник ЖЕГ КП «Житловик»; 

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

Матіїшин Г. І.            – начальник ГБіО КП «Житловик»; 

Гвоздецька К. М.       – в. о. начальника АТГ КП «Житловик»; 

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

Томин І. С.                 – начальник відділу освіти і науки міської ради; 

Зорій Т. М.                 – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради; 

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

Савчин О. М.             – головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної    

медико-санітарної допомоги»; 

Іваськевич О. В.        – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного               

                                       захисту міської ради; 

Шмигаль Д. А.          – директор ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» (за згодою); 

Воловецький А. М.   – старший майстер ГЕМ Галицької дільниці Калуського відділення ПАТ  

                                       «Івано-Франківськгаз»(за згодою); 

Грибик М. М.            – майстер Бурштинського ВДЕМ 3 філія АТ «Північна» АТ   

                                       «Прикарпаттяобленерго» (за згодою). 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від 26.06.2019 № 417 

 

 

 

План заходів  

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 

комплексу та об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с. Вигівка до роботи в осінньо-

зимовий період 2019/20 року 

 

№ 

п/

п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Організувати стабільну роботу оперативних 

штабів із забезпечення сталого упередження 

опалювального  сезону, організації упередження 

аварій та проведення оперативних 

відновлювальних робіт на об’єктах 

життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 

2019/20 року 

постійно виконавчий комітет 

міської ради 

2 Провести з керівниками підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності 

нараду з питань підготовки систем тепло-, 

електро- і газопостачання до роботи в осінньо-

зимовий період 2019/20 року 

до 

01 вересня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради 

3 Розробити та узгодити оперативні плани спільних 

дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію 

аварій газо-, елктро-, тепло-, водопостачання і 

водовідведення усіх форм власності 

до 

01 жовтня 

2019 року 

головний спеціаліст 

з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

міської ради, сектор 

житлово-

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального майна 

міської ради,  

виконавчий комітет 

міської ради 

4 Забезпечити цілодобову роботу аварійно-

диспетчерських служб та їх оперативне 

реагування на аварійні ситуації, що можуть 

виникати під час проходження опалювального 

сезону 

до  

01 травня 

2020 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

5 Розробити графіки перевірок готовності до 

роботи в опалювальний період 2019/20 року 

підприємств теплової енергетики, теплових 

господарств у закладах освіти, охорони здоров’я 

та культури 

до 

01 серпня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради 

6 Вжити заходів щодо підвищення всіх категорій 

споживачів за використані енергоносії і 

комунальні послуги та забезпечити погашення 

простроченої заборгованості 

постійно виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик», ВП 

Бурштинська ТЕС 



АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

7  

Забезпечити: 

- виконання планових ремонтних робіт 

обладнання теплових електростанцій та 

теплоелектроцентралей; 

- накопичення на складах необхідних обсягів 

запасів вугілля та мазуту як резервного палива; 

- визначення можливості термінового придбання, 

транспортування та постачання палива у разі 

настання критичної ситуації в об’єднаній 

енергетичній системі України 

постійно ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

8 Забезпечити виконання робіт зі знесення 

сухостійних дерев та насаджень, які можуть 

спричинити аварійні ситуації, організувати 

розчистку трас вздовж повітряних ліній 

електропередач 

до 

01 жовтня 

2019 року 

АТ 

«Прикарпаттяобл-

енерго», 

виконавчий комітет 

міської ради 

9 Забезпечити обстеження стану електричних 

мереж житлового фонду на відповідність 

Правилам улаштування електроустановок та 

Правилам безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, вжити заходів 

щодо усунення виявлених недоліків в 

електромережах житлових будинків, зокрема, де 

не передбачений повторний захист від короткого 

замикання електричного струму 

до 

10 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, АТ 

«Прикарпаттяобл-

енерго» 

10 Здійснювати контроль за: 

- доукомплектуванням та забезпеченням 

балансоутримувачами житлових будинків 

належного технічного стану сигналізаторів 

загазованості у підвальних приміщеннях 

житлового фонду, проведення відновлення 

антикорозійного фарбування зовнішніх поверхонь 

газопроводів у житлових будинках; 

- забезпеченням балансоутримувачами житлових 

будинків проведення перевірок та прочищення 

димових і вентиляційних каналів за участю 

спеціалізованих підприємств, а також надання 

актів перевірок газорозподільчому підприємству. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 

 

11 Провести роботи на теплоджерелах, теплових 

мережах, насосних і центральних теплових 

пунктах з профілактики, ремонту і заміни 

обладнання, трубопроводів, систем регулювання, 

приладів обліку теплової енергії та виконати 

повірку засобів вимірювальної техніки. 

Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні 

випробування теплових мереж та внутрішньо-

будинкових систем опалення. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

12 Провести роботи з профілактики і ремонту на 

водопровідних і каналізаційних мережах, 

насосних станціях, очисних спорудах та інших 

об’єктах водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

КП «Житловик» 



13 Провести комісійні перевірки технічного стану 

теплових пунктів, насосних агрегатів, 

водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, 

контрольно-вимірювальних пристроїв та 

автоматики. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

14 Забезпечити участь представників інспекції 

Держенергонагляду в області у перевірках щодо 

стану готовності енергетичних об’єктів суб’єктів 

відносин у сфері теплопостачання до роботи в 

опалювальний період 2019/20 року. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради 

15 Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, 

контроль за проведенням пробного запуску 

об’єктів теплопостачання з подальшим 

оформленням актів готовності до опалювального 

періоду відповідно до Правил підготовки 

теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених спільним наказом Мінпаливенерго 

України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 

грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року 

№ 1310/16001 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик», ВП 

Бурштинська ТЕС 

АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

16 Вжити заходів щодо погашення заборгованості за 

житлово-комунальні послуги (в першу чергу за 

послуги теплопостачання), проводити 

претензійно-позовну роботу із боржниками. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго», 

виконавчий комітет 

міської ради 

17 Забезпечити за рахунок впровадження заходів з 

енергозбереження та модернізації джерел 

теплопостачання, теплових, водопровідних і 

каналізаційних мереж економію газу та 

електроенергії порівняно з минулорічним 

споживанням.  

до 

01 травня 

2020 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго», 

виконавчий комітет 

міської ради 

18 Розробити та затвердити: 

- графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія 

у разі обмеження постачання паливно-

енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних 

ситуацій та при ліквідації технологічних 

порушень у системах теплопостачання; 

- температурні графіки роботи теплових мереж з 

метою регулювання відпуску теплової енергії. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго», 

виконавчий комітет 

міської ради 

19 Систематично інформувати інспекцію 

Держенергонагляду в області про випадки перерв 

у теплопостачанні. 

до 

01 травня 

2020 року 

КП «Житловик», 

ВП Бурштинська 

ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

20 Забезпечити встановлення економічно 

обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні 

послуги для всіх підприємств, які не є 

ліцензіатами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

постійно виконавчий комітет 

міської ради 



21 Здійснювати систематичний моніторинг 

економічної обґрунтованості та прозорості 

тарифів на теплову енергію (з відображенням в 

них усіх складових витрат) для 

теплопостачальних організацій, які не є 

ліцензіатами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг.  

постійно виконавчий комітет 

міської ради 

22 Забезпечити приведення в належний технічний 

стан житлового фонду та виконання планових 

робіт щодо перевірки димових та вентиляційних 

каналів, щільності інженерних вводів в 

багатоповерхові будинки. 

Провести перевірку стану підвалів, горищ, 

підсобних приміщень в громадських спорудах і 

житлових будинках, здійснити заходи з їх 

утеплення. 

Організувати оформлення паспортів готовності 

житлових будинків усіх форм власності до 

опалювального періоду (відповідно до спільного 

наказу Міністерства палива та енергетики 

України та Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 

10.12.2008 року № 620/378). 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 

23 Забезпечити недопущення самовільного 

перепланування житлових будинків та квартир 

громадянами з порушеннями державних 

будівельних норм та інших нормативних 

документів, що містить потенційну небезпеку 

виникнення нещасних випадків при користуванні 

газом в побуті. 

постійно виконавчий комітет 

міської ради 

24 Забезпечити: 

- виконання планових ремонтів вулиць і доріг, що 

перебувають у комунальній власності 

територіальної громади; 

- технічну готовність наявної автодорожньої 

техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів 

та інших спеціальних машин і механізмів), що 

можуть бути задіяні на очистці автодоріг від 

снігових заметів. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 

25 Організувати роботу щодо укладання договорів з 

підприємствами та організаціями різних форм 

власності, на балансі яких знаходяться дорожні 

машини і механізми, для можливості їх залучення 

на снігоочисні роботи в період надзвичайних 

погодних умов для забезпечення руху 

автотранспорту та життєдіяльності населених 

пунктів. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 

26 Вжити  заходів щодо: 

- укладення договорів з постачальними 

підприємствами для заготівлі посипних 

протиожеледних матеріалів та реагентів, 

забезпечення накопичення на складах необхідних 

обсягів піску та технічної солі; 

- створення необхідного запасу паливно-

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 



мастильних матеріалів для забезпечення 

безперебійної роботи спеціальних механізмів та 

техніки у зимовий період. 

27 Розробити та затвердити графіки виконання робіт 

з підготовки об’єктів соціальної сфери до 

осінньо-зимовий період 2019/20 року з 

визначенням фактичних обсягів робіт, 

помісячним розписом їх виконання, коштами, 

необхідними для їх виконання, та закріпленням 

відповідальних виконавців. 

до 

01 вересня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти і науки 

міської ради, відділ 

культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

міської ради, КО 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня», КНП 

«Бурштинський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

28 Забезпечити виконання робіт з реконструкції, 

ремонту котелень, теплових і газових мереж 

закладів охорони здоров’я та освіти. 

Привести паливні та котельні закладів бюджетної 

сфери до вимог ДБН «Газопостачання», Правил 

безпеки систем газопостачання, Кодексу 

газорозподільних систем. В тому числі 

доукомплектувати та забезпечити належний 

технічний стан сигналізаторів загазованості у 

котельнях та приміщеннях бюджетних установ. 

Забезпечити облаштування засобами 

дистанційної передачі даних вузлів обліку 

природного газу на об’єктах бюджетної сфери. 

до 

01 вересня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти і науки 

міської ради, КО 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

29 Забезпечити своєчасне укладення бюджетними 

установами договорів на постачання природного 

газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 

2019/20 року. 

Розробити температурні графіки роботи котелень 

закладів освіти. Для дієвого контролю за 

дотриманням температурних графіків утворити 

відповідні робочі групи та забезпечити їх 

стабільну роботу. 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, відділ 

освіти і науки 

міської ради, відділ 

культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

міської ради, КО 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня», КНП 

«Бурштинський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги» 

30 Здійснювати систематичний моніторинг 

гідрометеорологічної інформації щодо фактичних 

та очікуваних погодних умов, забезпечити 

своєчасний початок та закінчення опалювального 

сезону 2019/20 року. 

постійно виконавчий комітет 

міської ради 

31 Забезпечити технічну готовність 

снігоприбиральної техніки та необхідний запас 

паливо-мастильних матеріалів, заготовити 

протиожеледні посипочні матеріали 

до 

01 жовтня 

2019 року 

виконавчий комітет 

міської ради, КП 

«Житловик» 

 


