
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09.08. 2022 № 251 
                 м. Золотоноша  

 

Про затвердження Плану дій при ураженні об’єктів житлового фонду та об’єктів 

критичної інфраструктури Золотоніської міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану. 

 

    З метою виконання пункту 2.1 протоколу №4 засідання Штабу з підготовки 

об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану від 27 липня 

2022 року, відповідно до листа Міністерства розвитку громад та територій України 

від 30 червня 2022 року №7/11/7339-22, керуючись ст. 40 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

     

виконком міської ради вирішив: 

 

    1. Затвердити План дій при ураженні об’єктів житлового фонду та об’єктів 

критичної інфраструктури Золотоніської міської територіальної громади, алгоритм 

дій при перериванні теплопостачання багатоквартирних  будинків на території 

Золотоніської міської територіальної громади, алгоритм дій з ліквідації ушкоджень 

джерел енергопостачання на території Золотоніської міської територіальної 

громади згідно з додатками. 

 

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

підприємствам житлово-комунального господарства та енергопостачальним 

підприємствам забезпечити виконання вказаних Плану дій та алгоритмів дій у 

встановлені терміни. 

 

    3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. та управління житлово-комунального господарства  

(Харін А.В.). 

 

 

Секретар ради                                   Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення виконавчого комітету 

від 09.08.2022  № 251 

 
 

ПЛАН 

дій при уражені об’єктів житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури 

населених пунктів Золотоніської міської територіальної громади в умовах воєнного 

стану 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк 
виконання 

1 2 3 4 

1. Інвентаризація приєднаного теплового навантаження, 
локалізація будівель та споруд, що не підлягають 
відновленню, актуалізація аварійного запасу та його 
наповнення 

Управління житлово-комунального 
господарства,   
КП  ″Міський водоканал″ , 
 АТ ″Черкасигаз″ Золотоніське відділення, 
ПрАТ ″Янтарь″, ПАТ ″Черкасиобленерго″ 
Золотоніська філія 

01.10.2022 

2. Відпрацювання сценаріїв взаємодії всіх служб місцевої 
інфраструктури при короткостроковій відсутності 
теплопостачання при мінімальних від’ємних 
температурах 

Управління житлово-комунального 
господарства,   
КП  ″Міський водоканал″, 

  АТ ″Черкасигаз″ Золотоніське відділення, 
ПрАТ ″Янтарь″,  
ПАТ ″Черкасиобленерго″ Золотоніська філія 

01.10.2022 



 

 

 

3. Розроблення моделі живучості систем постачання 
комунальних послуг та заходів щодо резервування 
потужностей, оцінка стійкості електричних та газових 
мереж щодо здатності роботи з додатковим 
навантаженням 

Управління житлово-комунального 
господарства,   
КП  ″Міський водоканал, 
АТ ″Черкасигаз″ Золотоніське відділення, 
ПрАТ ″Янтарь″,  
ПАТ ″Черкасиобленерго″ Золотоніська філія 

15.08.2022 

4. Проведення навчань споживачів із залученням 
підприємств житлово-комунальної інфраструктури щодо 
мінімізації наслідків руйнувань внутрішньобудинкових 
систем, у разі пошкодження житлового фонду, або 
об’єктів постачання енергоресурсів 

Управління житлово-комунального 
господарства,   
КП  ″Міський водоканал″, 

  АТ ″Черкасигаз″ Золотоніське відділення, 
ПрАТ ″Янтарь″,  
ПАТ ″Черкасиобленерго″ Золотоніська філія 

15.09.2022 

 

 

 

   Керуючий справами                                                                                                                                                               Оксана ШАКУРА 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

від 09.08.2022  № 251 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ 
при перериванні теплопостачання багатоквартирних будинків 

на території Золотоніської міської територіальної громади 
 

Дії, в залежності від строку відновлення теплопостачання: 

Терміново Протягом 24 годин До 3 діб Понад 3 доби 

Визначення і локалізація 
ушкоджених ділянок, 

оцінювання рівня 
ушкоджень і визначення 

часу, необхідного для 
відновлення 

теплопостачання. 
Інформування про 

ушкодження відділу 
житлово-комунального 

господарства, транспорту, 
благоустрою, 

містобудування, 
архітектури та 

капітального будівництва 
Долинської міської ради. 

Припинення постачання 
теплоносія, виведення 

теплоносія із внутрішньої 
системи теплопостачання. 

 

Припинення централізованого 
водопостачання будинку, 
забезпечення мешканців 

питною водою. 

1) Інформування мешканців щодо 
максимально можливих показників 
використання електроенергії з метою 
опалення. 

2) Забезпечення мешканців 
рекомендаціями щодо підвищення 
ефективності опалення (одна кімната, 
використання ковдр для теплоізоляції 
вікон, килимів для теплоізоляції підлог 
та ін.). 

3) Використання тимчасових місць 
перебування, що мають опалення, 
пункти обігріву поблизу будинків. 

4) Забезпечення населення місцями 
тимчасового проживання. 

Переселення 
мешканців до місць 

тимчасового 
проживання. 

 

 

 
   Керуючий справами                                                                                                                                                                Оксана ШАКУРА



 

 

 

Додаток  3 

до рішення виконавчого комітету 

від 09.08.2022  № 251 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ 

з ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання на території Золотоніської територіальної громади 

 

Тип ушкоджень Дія Строк виконання Можливі шляхи забезпечення 

теплопостачання 

Котли, інше основне 

обладнання для генерації тепла 

Ремонт [ТКЕ] До 7 днів 1. Підключення до інших котельних [ТКЕ] 

2. Доставка і монтаж пересувних 

модульних котелень [ОМС] 
3. Тимчасове переселення мешканців 

[ОМС] 

Газопостачальна 

інфраструктура: 
- газові труби 

- газорозподільні станції 
- газорозподільні пункти 

Ремонт [газопостачальне 

підприємство] 

До 7 днів 1. Підключення до інших котельних або 

інших джерел теплової енергії (якщо 

можливо) [ТКЕ] 

2. Тимчасове переселення мешканців 

[ОМС] 

Інфраструктура 

електропостачання: 

- електричні мережі 

- трансформатори 

Ремонт [електропостачальне 

підприємство] 

Використання резервних 

джерел [ТКЕ] 

До 7 днів 1.Підключення до інших котельних [ТКЕ] 

2.Підключення до резервних джерел 

виробництва електроенергії [ТКЕ] 

Обладнання для 

водопостачання тепловим 

мережам: 
- водопостачальні труби 

- насосні станції 

Ремонт 

Резервні джерела 

водопостачання 

[водопостачальні 

підприємства] 

До 7 днів 1.Зниження технічних параметрів 

теплоносія, погіршення температурного 

режиму у будівлях, проте збереження 
системи теплопостачання 

[теплопостачальні підприємства 

коригують параметри системи] 



 

 

Твердопаливні котельні Реконструкція [ТКЕ] 30+ днів 2. Перехід на газ [ТКЕ] 

3. Підключення до інших котельних [ТКЕ] 

4.Тимчасове переселення мешканців 
[ОМС] 

5.Доставка і монтаж пересувних 

модульних твердопаливних котелень 

[ОМС, ТКЕ] 

 

 

   Керуючий справами                                                                                                                                                                  Оксана ШАКУРА 


