
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.09.2021 № 417 

м. Золотоноша 

 

Про стан готовності об’єктів житлово-комунального 

господарства та навчальних закладів до  

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 

Заслухавши інформацію управління житлово-комунального господарства 

про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства та 

навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, 

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 2021-2022 років” 

взяти до відома. 

2.  Готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років КП 

„Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.), ЗРКП „Райтеплоенергія” (Савченко В.І.), 

ПрАТ „Янтарь” (Гончар В.О.), ПП УК  „Янтарь” (Гончар В.О.), ПрАТ 

„Золотоношарембуд” (Клімов В.Г.) та навчальних закладів визнати 

задовільною. 

3.  Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.), відділу 

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

комунального господарства та навчальних закладів до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 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 2021-2022 років. 

4.2. Забезпечити дотримання лімітів споживання енергоресурсів, виходячи 

з обсягів видатків, передбачених кошторисом. 
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4.3. Економно використовувати енергоресурси під час опалювального 

сезону 2021-2022 років. 

5.  Управлінню житлово-комунального господарства (Харін А.В.): 

5.1. Довести до відома голів об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів про необхідність завершення 

підготовки багатоквартирних житлових будинків, які перебувають на балансі 

ОСББ та ЖБК, до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, з урахуванням 

виконання діючих програм щодо їх енергозбереження. 

5.2. Підготувати відповідні акти готовності згідно Переліку документів 

для проведення документальної перевірки готовності теплового господарства 

Золотоніської територіальної громади (у тому числі – житлових будинків) до 

опалювального сезону 2021-2022 років, що додається. 

6. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

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

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Флоренка О.А., управління житлово-комунального господарства (Харін 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                                    Олег МАСЛО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Харін 23057 
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.09.2021 № 417  

 

ПЕРЕЛІК 

документів для проведення документальної перевірки готовності теплового 

господарства Золотоніської територіальної громади (в тому числі житлових 

будинків) до опалювального сезону 2021-2022 років 
 

№ 

з/п 
Найменування документів 

Організація, 

підприємство, 

відповідальні за 

складання і надання 

документу 

1 2 3 

1. Паспорт ТП  КП „Міський водоканал” 

2. 
План заходів  по підготовці до 

опалювального сезону, графіки виконання  

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія”, 

ПрАТ „Янтарь”, ПП УК 

„Янтарь”, відділ освіти 

3. 

План заходів, акти виконаних робіт з 

підготовки до опалювального періоду 

(ремонт/заміна інженерного обладнання) 

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія”,ОСББ, 

ЖБК, відділ освіти 

4. Наказ про організаційно-технічні заходи 

КП „Міський 

водоканал”, ПрАТ, 

„Янтарь”, ПП УК 

„Янтарь”, ОСББ, ЖБК, 

відділ освіти 

5. 
Акт проведення промивки внутрішніх систем 

централізованого опалення будівель 

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія” 

6. 

Акт проведення гідравлічних випробувань на 

щільність внутрішніх систем 

централізованого опалення будівель 

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія”, 

відділ освіти 

7. Акт повірки засобів вимірювальної техніки 

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія”, 

відділ освіти 

8. 

Акт готовності приєднання об’єкту до 

теплових мереж від теплопостачальної 

організації  

КП „Міський 

водоканал”, ЗРКП 

„Райтеплоенергія” 

9. Довідка про стан герметизації вводів Управління ЖКГ, ПрАТ, 



 2 

трубопроводів (водопостачання та 

водовідведення) 

„Янтарь”, ПП УК 

„Янтарь”, ОСББ, ЖБК, 

відділ освіти 

10. 

Довідка балансоутримувача про наявність та 

стан звужуючих пристроїв опломбованих 

теплопостачальною організацією 

КП „Міський 

водоканал”, 

Управління ЖКГ, ОСББ, 

ЖБК 

11. 
Довідка балансоутримувача про стан 

теплоізоляції трубопроводів 

Управління ЖКГ, ПрАТ 

„Янтарь”, ПП УК 

„Янтарь”, ОСББ, ЖБК, 

відділ освіти,  

12. 

Акт про стан димових та вентиляційних 

каналів (від спеціалізованої організації, що 

має дозвіл від Держгірпромнагляду на 

виконання робіт підвищеної небезпеки, або 

має ліцензію на виконання відповідних видів 

робіт) 

ПрАТ „Янтарь”, ПП УК 

„Янтарь”, 

ОСББ, ЖБК, відділ 

освіти 

 

 

 

Керуючий справами         Оксана ШАКУРА 


