
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 жовтня 2017 року                                                                 № 208 

 

Про підготовку до роботи в 

осінньо-зимовий період 2017- 

2018 років комунальних підприємств, 

установ та закладів селища 

 

З метою підготовки та стабільної роботи селища в осінньо-зимовий 

період 2017-2018 років, виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

 1. Зобов’язати керівників комунальних підприємств, установ та закладів 

селищної ради до 01 жовтня кожного року подавати звіт про готовність до 

роботи в осінньо-зимовий період.  

 2. Директору КВКП "Водограй" Кравченку В.І. провести профілактичний 

огляд, а у разі необхідності ремонт водогінної та каналізаційної мережі. 

    3. Керівникам комунальних підприємств Матвійцю В.В. і Кравченку В.І.: 

     3.1. Забезпечити завершення запланованих заходів на підприємствах до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 

     3.2. Розробити та вжити заходів по боротьбі зі злісними неплатниками за 

комунальні послуги з метою ліквідації існуючої заборгованості, та постійно 

проводити роз’яснювальну роботу серед населення про недопустимість 

одержання безоплатних послуг. 

     3.3. Забезпечити готовність та безперебійну роботу водопровідних, 

каналізаційних, теплових мереж багатоповерхових житлових будинків та 

комунальних закладів до роботи в зимових умовах. 

     4. Зобов’язати директора КП "Власівські мережі" Матвійця В.В. в строк 

до 10.11.2017р. закінчити роботи по остекленню вікон та утепленню дверей 

житлового фонду. 

4.1. Забезпечити своєчасну перевірку та прочищення вентиляційних 

каналів багатоповерхових житлових будинків. У разі виявлення несправних та 

непридатних для подальшої експлуатації вентиляційних каналів попередити 

власника про заборону користування газовим обладнанням, невідкладно 

надіслати газорозподільному підприємству акт перевірки технічного стану 



 

вентиляційних каналів для подальшого відключення газових приладів від 

системи газопостачання. 

        4.2. Вжити заходів щодо підготовки внутрішньобудинкових інженерних  

мереж комунальних закладів та котельні до стабільної роботи протягом 

осінньо-зимового періоду. 

        4.3. Забезпечити готовність та стабільну роботу електричних мереж 

вуличного освітлення селища протягом осінньо-зимового періоду. 

        4.4. Забезпечити підготовку необхідного інвентарю, запасних частин до 

автомобілів та запас посипного матеріалу для роботи в осінньо-зимовий період. 

       5. Завідуючому дитячим садком "Буратіно" Кочетковій Т.І. звернути 

особливу увагу надійному збереженню овочів в осінньо-зимовий період. 

      6. Керівникам установ селищної ради: завідуючому дитячим садком 

"Буратіно" Кочетковій Т.І., завідуючому бібліотекою Соколовській Л.А., 

директору Будинку культури Яблоковій Е.І., начальнику пожежної команди 

Францину В.В., директору ЗОШ № 8 Омельченко С.М. та директору музичної 

школи Панасенко С.В.: 

     6.1. Підтримувати приміщення закладів в стані підготовленому та 

придатному до роботи в осінньо-зимовий період. 

       6.2. Вжити заходів щодо дотримання на підприємствах комунальної 

форми власності правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним 

законодавством. 

7. Керівникам ПП "Віктор і К", ТДВ "ОДЕБП", ТДВ "СКУ" забезпечити 

підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки для роботи в осінньо-

зимовий період та створити необхідний резерв паливо-мастильних матеріалів. 

8. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності 

заготовити необхідний інвентар, інструменти, сипучі  та інші протиожеледні 

матеріали для роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Начальнику земельно–комунального відділу Жаріковій Л.М до 

01 листопада 2017 року провести уточнення закріплених територій за 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, та приватними 

підприємцями з метою наведення санітарного порядку і прибирання від снігу та 

ожеледі. Довести про це до відома керівників підприємств, установ, організацій 

та приватних підприємців. 

       10. Затвердити склад оперативного штабу по забезпеченню життєдіяльності 

селища, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (снігових заметів та 

ожеледі) протягом осінньо-зимового періоду 2017–2018 рр. 

     11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.Бабаченко 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Власівської селищної ради  

від 30 жовтня 2017 року № 208  

 

 

 

С к л а д   
 

оперативного штабу по забезпеченню  

життєдіяльності селища, ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій (снігових заметів та ожеледі)   

протягом осінньо-зимового періоду 2017–2018 рр. 

 

 

1. Бабаченко  А.Г. -  селищний голова, керівник штабу; 

 

2. Матвієць В.В.    -  директор КП "Власівські мережі"; 

 

3. Кравченко В.І.   – директор КВКП "Водограй"; 

 

4. Францин В.В.    -  начальник пожежної команди; 

 

5. Яблокова Е.О.   -  директор Будинку культури; 

 

6. Соколовська Л.О. - завідувач Власівською селищною  бібліотекою; 

 

7. Кочеткова Т.І.    -  завідувач дитячим садочком № 2 "Буратіно"  

 


