
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.09. 2018 № 296 

         м. Золотоноша 

 

 

Про стан готовності об’єктів житлово-комунального 

господарства та навчальних закладів до  

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

Заслухавши звіт управління житлово-комунального господарства про 

стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства та навчальних 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018років, керуючись п. 1,3 

„а” ст. 29, п. 1 „а” та п. 2 „б” ст. 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію управління житлово-комунального господарства, відділу 

освіти „Про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства та 

навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років” взяти 

до відома. 

2. Готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років КП 

„Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.), ПрАТ „Янтарь” (Гончар В.О.) та 

навчальних закладів визнати задовільною. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.), 

відділу освіти (Строкань О.М.) тримати на контролі підготовку об’єктів 

житлово-комунального господарства та навчальних закладів до роботи в 

осінньо-зимовий період 2018-2019 років. 

4. Відділу освіти (Строкань О.М.): 

4.1. Контролювати використання бюджетних коштів, виділених на виконання 

робіт по підготовці до нового навчального року і до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018-2019 років. 

4.2. Забезпечити дотримання лімітів споживання енергоресурсів, виходячи з 

обсягів видатків, передбачених кошторисом. 

4.3. Економно використовувати енергоресурси під час опалювального сезону 

2018-2019 років. 
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5. Управлінню житлово-комунального господарства  

(Флоренко О.А.) довести до відома голів об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів про 

необхідність: 

5.1. Завершити підготовку багатоквартирних житлових будинків, які 

перебувають на балансі ОСББ та ЖБК, до осінньо-зимового періоду 2018-2019 

років, з урахуванням виконання діючих програм щодо їх енергозбереження. 

5.2. Підготувати паспорти готовності будівель та відповідні акти готовності 

згідно додатку до розпорядження міського голови від 19.09.2018 

№ 140 „Про створення комісії для здійснення контролю готовності об’єктів 

теплового господарства в м. Золотоноша до опалювального періоду 2018-2019 

років”. 

 6. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової політики 

(Левченко В.А.) дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О. А.) та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Флоренко 53346 


