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Про       підсумки       проходження 
опалювального   періоду   2018/2019 
років   та    завдання   з   підготовки 
житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 
2019/2020 років 
 
 

Протягом опалювального періоду 2018/2019 років була забезпечена 
стабільна робота систем об’єктів теплопостачання i теплоспоживання, 
житлово-комунального господарства району. 

З метою недопущення виникнення заборгованості під час проходження 
опалювального періоду 2018/2019 років збільшено кошторисні видатки 
бюджетних організацій за спожиті енергоносії. Станом на 01.05.2019 бюджетні 
установи району заборгованості по оплаті за обсяги спожитого газу не мають. 

У закладах освіти опалювальний період пройшов без збоїв. З листопада 
2018 року по квітень 2019 року використано 538863 м3 природного газу. 
Договір по обслуговуванню котелень та теплогенераторних на 2018 - 2019 роки 
заключено з ФОП Омеляненко В.І. На обслуговування підвідних газопроводів 
та споруд на них договір заключено з Миргородським РГП ВАТ «Полтавагаз». 
Для обслуговування котелень та теплогенераторних за 2018 рік використанно  
293588 грн. Необхідно провести ремонт системи опалення Трудолюбівської 
ЗОШ, на даний час виготовляється проектно-кошторисна документація. 

Станом на 01.05.2019 культурно – освітню діяльність району забезпечує 
68 закладів культури, в тому числі 39 клубних закладів (47 приміщень, в тому 
числі 39 - клубних). Протягом опалювального періоду 2018/2019 років 
планується опалювати 51 заклад культури (75 %). Це 38 приміщень (63 %), в 
тому числі 30 клубних закладів (77 %). 

У комунальному некомерційному підприємстві «Миргородська 
центральна районна лікарня» Миргородської районної ради своєчасно були 
виконані заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  
2018/2019 років,  що забезпечило стабільну роботу взимку. Опалювальний 
сезон в лікарні розпочатий  08.10.2018, закінчений 09.04.2019. Проблемних 
питань щодо систем тепло-водопостачання та водовідведення в лікувальному 
закладі не виникало. 
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Опалювальний період в  комунальному некомерційному підприємстві 

«Миргородський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Миргородської районної ради пройшов без аварійних ситуацій. На даний час 
потрібно виконати заміну лічильників, встановити засоби дистанційної 
передачі даних на всіх  комерційних вузлах обліку природного газу. 

 Відповідно до статей 20, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-
комунальні послуги», розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 24.05.2019 № 377 «Про підсумки роботи житлово-комунальних 
підприємств області в осінньо-зимовий період 2018/19 року та завдання з 
підготовки до опалювального сезону 2019/20 року», з метою забезпечення 
своєчасної підготовки комунальної галузі й бюджетних установ району до 
роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років: 

1. Утворити районну координаційну раду з контролю за виконанням 
заходів із підготовки народного господарства району до роботи в осінньо-
зимовий період 2019/2020 років (далі – координаційна рада) та затвердити її 
склад (додається). 

2. Основними завданнями координаційної ради визначити: 
узгодження напрямів і пріоритетів розвитку народного господарства 

району для забезпечення його стабільної роботи в осінньо-зимовий період; 
підготовка пропозицій щодо визначення джерел фінансування заходів, 

пов’язаних із підготовкою народного господарства району до роботи в осінньо-
зимовий період; 

розгляд та підготовка пропозицій щодо планів і завдань окремих галузей 
народного господарства з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Затвердити план комплексних заходів з підготовки житлово-
комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 
2019/2020 років та сталого проходження опалювального сезону (додається). 

4. Зобов’язати відділи освіти (Рудченко О.М.), культури і архіву    
(Халдай Н.В.) райдержадміністрації  та рекомендувати районному 
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (Смутко Т.М.), комунальному некомерційному підприємству 
«Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради 
(Будний Я.В.), комунальному некомерційному підприємству «Миргородський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 
(Павленко Л.П.), органам місцевого самоврядування: 

 забезпечити роботу комісій по підписанню паспортів готовності до 
роботи в опалювальний період 2019/2020 років об’єктів житлово-комунального 
господарства (житлові будинки) та соціального призначення (дитячі садочки, 
школи, заклади культури, лікувальні заклади тощо), відповідно до спільного 
наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620-378 
«Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального 
періоду»; 
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забезпечити підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 

2019/2020 років в термін:  
до 01.09.2019 - заклади освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери;  
до 01.10.2019 - житловий фонд та інші. 
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Синяговська М.Б.), 

рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад вжити заходи 
щодо забезпечення своєчасного освоєння коштів, які спрямовуються на заходи 
з енергозбереження, ремонт та реконструкцію теплових мереж і котелень, 
централізованих систем водопостачання та водовідведення, житлових 
будинків, об’єктів соціальної сфери, на оснащення інженерних вводів 
приладами обліку. 

6. Рекомендувати Миргородській філії ДП «Полтавський облавтодор» 
(Проскура В.С.), сільським, селищним радам до 01 жовтня 2019 року закінчити 
ремонт дорожнього покриття автодоріг загального користування та вулиць 
населених пунктів району, накопичити в необхідних обсягах протиожеледні 
матеріали і реалізувати необхідні заходи щодо використання спецтехніки до 
роботи в осінньо-зимовий період. 

7. Сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації (Завгородній В.С.) до 01 вересня 2019 року розробити і 
узгодити оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та 
ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і 
водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-
рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

8. Відділам освіти (Рудченко О.М.), культури і архіву (Халдай Н.В.) 
райдержадміністрації, рекомендувати районному територіальному центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Смутко Т.М.), 
комунальному некомерційному підприємству «Миргородська центральна 
районна лікарня» Миргородської районної ради (Будний Я.В.), комунальному 
некомерційному підприємству «Миргородський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Миргородської районної ради (Павленко Л.П.), 
виконавчим комітетам сільських, селищних рад продовжити роботу щодо 
зменшення використання газу та заміщення на альтернативні види палива до 
початку опалювального сезону 2019/2020 років. 

9. Відповідальним виконавцям розпорядження інформувати сектор 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації (Шабатько Ю.А.) про поточний стан підготовки на 9 та 
24 число кожного місяця протягом червня-жовтня 2019 року для   подальшого 
узагальнення та інформування райдержадміністрації та Департаменту 
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації до 10 та 25 числа щомісячно.  

10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 25.05.2018№ 216  «Про підсумки       проходження 
опалювального   сезону   2017/2018 років   та    завдання   з   підготовки 
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 
2018/2019 років». 
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11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Фесенка В.А. 
 
 
 
 
         Голова 
районної державної 
     адміністрації                                                                     Ю.КОВАЛЕНКО 
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СКЛАД 
районної координаційної ради з контролю за виконанням заходів 

із підготовки народного господарства району до роботи 
в осінньо-зимовий період 2019/2020 років 

 
 
Фесенко 
Віктор Анатолійович 

-                            
 

перший заступник  голови райдержадміністрації, 
голова координаційної ради 

Парфеня 
Микола Вікторович 

-     
 

заступник голови районної ради, заступник        
голови координаційної ради (за згодою) 

Шабатько 
Юрій Анатолійович 

- 
 

виконувач обов’язків завідувача сектору 
інфраструктури, житлово-комунального     
господарства     та   будівництва 
райдержадміністрації, секретар координаційної 
ради 
 

Члени координаційної ради: 
Халдай 
Наталія Василівна 

- 
 

начальник відділу культури і архіву                   
райдержадміністрації 

Будний  
Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна 
районна лікарня» Миргородської районної ради 
(за згодою) 

Завгородній 
Віктор Степанович 

- завідувач сектору містобудування, архітектури 
та з питань цивільного захисту                          
райдержадміністрації 

Назаренко 
Руслан Володимирович 

- начальник Миргородського районного відділу 
Управління Державної служби надзвичайних    
ситуацій України у Полтавській області (за      
згодою)  

Рудченко 
Олег Миколайович 

- 
 

начальник відділу освіти райдержадміністрації 
 

Синяговська  
Марина Борисівна 

- 
 

начальник          фінансового              управління 
райдержадміністрації 



Павленко  
Лілія Петрівна 

-         директор комунального некомерційного 
підприємства «Миргородський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Миргородської 
районної ради (за згодою)  

Смутко 
Тетяна Михайлівна 

- директор районного територіального центру     
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) (за згодою) 

Погрібняк  
Сергій Станіславович 

 начальник             Миргородського              РГП 
ПАТ «Полтавагаз» (за згодою) 

Савенко 
Володимир 
Олександрович 

 начальник Миргородської філії ПАТ 
«Полтаваобленерго» (за згодою) 

 
 
 
 
 
Виконувач обов’язків завідувача  
сектору  інфраструктури,  
житлово-комунального господарства  
та будівництва райдержадміністрації                                        Ю.А. Шабатько 
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ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ 
з  підготовки житлово-комунального господарства району до роботи  

в осінньо-зимовий період 2019/2020 років  
та сталого проходження опалювального сезону 

 
№ 
п/п 

Захід Відповідальні  
виконавці 

Термін  
виконання 

1 2 3 4 
1. На підставі аналізу функціо-

нування комунальної галузі  
і    бюджетних установ   
району в опалювальному 
періоді 2018/2019 років 
розробити заходи з підготов-
ки зазначених об’єктів до 
роботи взимку 2019/2020 
років (з урахуванням вимог 
Кабінету Міністрів України 
та чинного законодавства 
щодо впровадження енерго-
зберігаючих технологій, 
обладнання, матеріалів) та 
запобігання виникнення 
аварій на цих об’єктах. 

Відділи освіти, культури і 
архіву райдержадміністра-
ції, рекомендувати район-
ному територіальному 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціаль-
них послуг), комунальному 
некомерційному підпри-
ємству «Миргородська 
центральна районна лікар-
ня» Миргородської районної 
ради (Будний Я.В.), кому-
нальному некомерційному 
підприємству «Миргоро-
дський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» Миргородської районної 
ради (Павленко Л.П.), 
сільським, селищним радам 

До 15 
липня 
2019 року 

2. Забезпечити виконання 
робіт із перевірки димо-
вентиляційних каналів 
житлового фонду та об’єктів 
соціальної сфери. 

Відділи освіти, культури і 
архіву райдержадміністра-
ції, рекомендувати район-
ному територіальному 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціаль-
них послуг), комунальному 
некомерційному підпри-
ємству «Миргородська 

До 01        
жовтня 
2019 року 



центральна районна лікар-
ня» Миргородської районної 
ради (Будний Я.В.), кому-
нальному некомерційному 
підприємству «Миргоро-
дський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» Миргородської районної 
ради (Павленко Л.П.), 
сільським, селищним радам 

3. Забезпечити виконання 
робіт із підготовки житло-
вого фонду та об’єктів 
соціальної сфери з 
оформленням паспортів 
готовності та актів 
готовності теплових госпо-
дарств, створення комісій по 
їх підписанню. 

Відділи освіти, культури і 
архіву райдержадміністра-
ції, рекомендувати район-
ному територіальному 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціаль-
них послуг), комунальному 
некомерційному підпри-
ємству «Миргородська 
центральна районна лікар-
ня» Миргородської районної 
ради (Будний Я.В.), кому-
нальному некомерційному 
підприємству «Миргоро-
дський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» Миргородської районної 
ради (Павленко Л.П.), 
сільським, селищним радам 

До 01        
вересня 
2019 року 
 
 
 
 
 
 
До 01       
жовтня 
2019 року 

4. Продовжити роботу щодо 
зменшення використання 
газу та заміщення на 
альтернативні види палива. 

Відділи освіти, культури і 
архіву райдержадміністра-
ції, рекомендувати район-
ному територіальному 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціаль-
них послуг), комунальному 
некомерційному підпри-
ємству «Миргородська 
центральна районна лікар-
ня» Миргородської районної 
ради (Будний Я.В.), кому-
нальному некомерційному 
підприємству «Миргоро-
дський центр первинної 
медико-санітарної допомо-
ги» Миргородської районної 

Постійно 



ради (Павленко Л.П.), 
сільським, селищним радам 

5. Рекомендувати закінчити 
ремонт дорожнього покрит-
тя автодоріг загального 
користування та       вулиць 
населених пунктів району, 
накопичити в необхідних    
обсягах протиожеледні 
матеріали і реалізувати 
необхідні заходи щодо 
використання спецтехніки 
до роботи в осінньо-зимовий   
період. 

Миргородська філія ДП 
«Полтавський      облавто-
дор», сільські, селищні ради 

До 01       
жовтня 
2019 року 

6. Розробити і узгодити опера-
тивні плани спільних дій, 
спрямовані на локалізацію 
та ліквідацію    можливих 
наслідків аварій на   
системах газо-, електро-, 
тепло- і водопостачання усіх 
форм       власності, забезпе-
чити готовність аварійно-
рятувальних служб до 
ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій. 

Сектор містобудування, 
архітектури  та з питань 
цивільного захисту    рай-
держадміністрації 

До 01       
вересня 
2019 року 

7. Забезпечити контроль за           
реалізацією заходів з 
підготовки об’єктів життє-
забезпечення       населених 
пунктів до роботи в 
опалювальному періоді 
2019/2020 років. 

Сектор інфраструктури,         
житлово-комунального 
господарства та будівництва  
райдержадміністрації 

До  
початку 
опалю-
вального 
періоду  

 
 
 
 
Виконувач обов’язків завідувача  
сектору  інфраструктури,  
житлово-комунального господарства  
та будівництва райдержадміністрації                                        Ю.А. Шабатько 
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