
УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Фастівського району 

Київської області

Р (ВПОРЯДЖЕННЯ

від 11 травня 2022 року смт Калинівка №42

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного 
призначення Калинівської селищної територіальної громади до роботи в осінньо- 
зимовий період 2022/2023 року

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.05.2022 
№241 «Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного 
призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року», з 
метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери Калинівської селищної територіальної 
громади в умовах осінньо-зимового періоду 2022/2023 року, керуючись ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити робочу групу з питань підготовки і забезпечення сталого 
функціонування господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного 
призначення Калинівської селищної територіальної громади до роботи в осінньо- 
зимовий період 2022/2023 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призначення Калинівської селищної територіальної громади до 
роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року, що додається.

3. Робочій групі:
3.1. забезпечити виконання заходів, зазначених в пункті 2 даного розпорядження:
3.2.інформувати про результати проведеної роботи Департамент регіонального 

розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної 
адміністрації у відповідності до встановлених термінів.

озпорядникам коштів, відповідальним 
^тйХ* установ.
_ '*7, \\

асти на заступника Калинівського

4. Управлінню фінансів Калинівської селищної ради забезпечити фінансування 
заходів за рахунок загальних асигнувань, передбачених у бюджеті Калинівської 
селищної територіальної громади по г 
за їх проведення, за поданням по

5. Контроль за виконанням розрі 
селищного голови згідно з розпс||й

Селищний голова Юлія ОЛЕКСЕНКО



Додаток
до розпорядження Калинівського 
селищного голови
від 11.05.2022 №42

СКЛАД
робочої групи з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування 

господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення 
Калинівської селищної територіальної громади до роботи в осінньо- 

зимовий період 2022/2023 року

Степаненко Анатолій заступник Калинівського селищного голови з
Керівник робочої групи

Члени робочої групи:

Тихонович питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник керівника робочої групи

Рекетчук Оксана
Володимирівна

начальник управління економічного розвитку, 
житлово — комунального господарства,
капітального будівництва та інфраструктури 
Калинівської селищної ради

Секретар робочої групи
Лавренко Олег
Володимирович

начальник відділу житлово-комунального
господарства управління економічного
розвитку, житлово - комунального господарства, 
капітального будівництва та інфраструктури 
Калинівської селищної ради

Горбачова Ірина
Володимирівна

Депутат Ольга Анатоліївна

Дмитренко Святослав
Віталійович
Іволгін Владислав Іванович

Кудренко Сергій
Миколайович

Позняк Олексій Васильович

Свербиус Андрій
Миколайович

в.о. начальника відділу освіти Калинівської 
селищної ради;
завідувач сектору молоді та спорту 
Калинівської селищної ради;
директор КП Калинівської селищної ради 
«Благоустрій»;
начальник Васильківської філії ВАТ 
«Київоблгаз» (за згодою);
директор КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Калинівської селищної 
ради»;
директор КП Калинівської селищної ради 
«Данилівське»;
керівник Західного регіону ПРАТ «ДТЕК 
Київські Регіональні Електоромережі» (за 
згодою);



Старости старостинських округів Калинівської селищної ради; 
Представник ГУ ДСНС України у Київській області.

Семенков Марко 
Валентинович
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спеціаліст І категорії сектору юридичного 
забезпечення апарату Калинівської селищної 
ради;

Солоденко Оксана
Дмитрівна

начальник управління фінансів Калинівської 
селищної ради;

Титаренко Роман Борисович
державний інспектор з енергетичного нагляду 
відділу енергетичного нагляду Управління 
Держенергонагляду у Київській області;
в.о. завідувача сектору культури, туризму та з

Хижняк Анна Миколаївна питань діяльності засобів масової інформації 
Калинівської селищної ради;

Чернишов Олександр
Георгійович

головний інженер КП Калинівської селищної 
ради «Калинівкаблагоустрій»;

Начальник управління економічного 
розвитку, житлово - комунального 
господарства, капітального будівництва 
та інфраструктури Калинівської 
селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Калинівського 
селищного голови
від 11.05.2022 №42

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного 

призначення Калинівської селищної територіальної громади до роботи в осінньо- 
зимовий період 2022/2023 року

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об'єктів життєзабезпечення, 
розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об'єктів 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, 
житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо - зимовий період 2022/2023 року. 
Розробити графіки виконання робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023 року 
з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання та закріпленням 
відповідальних виконавців.

Калинівська селищна рада; комунальні 
підприємства Калинівської селищної ради, 
КНП Калинівської селищної ради «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
(далі - комунальні підприємства); 
підприємства, організації всіх форм 
власності
До 01 травня 2022 року

2. Забезпечити виконання планових показників з комплексної підготовки житлово- 
комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2022/2023 року згідно з графіками.

Комунальні підприємства, відділ освіти, 
сектор молоді та спорту, сектор культури, 
туризму та з питань діяльності засобів 
масової інформації селищної ради, 
старости старостинських округів 
До 10 вересня 2022 року

3. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів освіти до стабільної роботи в умовах 
осінньо-зимового періоду 2022/2023 року.

Калинівська селищна рада, 
відділ освіти, сектор молоді та спорту 
селищної ради
До 01 вересня 2022 року

4. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна 
на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої 
належності.

Калинівська селищна рада, комунальні 
підприємства, старости старостинських 
округів
До 01 листопада 2022 року
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5. Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів для 

забезпечення життєдіяльності населених пунктів Калинівської селищної територіальної 
громади в особливих погодних умовах.

Калинівська селищна рада, 
комунальні підприємства 
До 01 листопада 2022 року

6. Розробити та узгодити в установленому порядку оперативні плани спільних дій, 
спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газопостачання 
теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання усіх форм власності, 
забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій.

Калинівська селищна рада, 
комунальні підприємства, 
старости старостинських округів 
До 01 жовтня 2022 року

7. Своєчасно доводити до відома графіки обмежень постачання та відключень електро
енергії підприємствам і організаціям у разі дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та 
аварійних ситуацій, погоджені з керівниками органу місцевого самоврядування з врахуванням 
необхідність безперебійного постачання електроенергією опалювальних котелень, 
водопровідних та каналізаційних насосних станцій і очисних споруд.

Калинівська селищна рада,
сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
селищної ради, старости старостинських 
округів 
Постійно

8. Вжити заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі підприємствами, 
установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті 
енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Калинівська селищна рада,
відділ освіти, сектор молоді та спорту, 
сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
селищної ради, 
комунальні підприємства 
Протягом року

9. Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та 
вжити заходів щодо її погашення.

Комунальні підприємства
До 01 вересня 2022 року

10. Передбачити у бюджеті Калинівської селищної територіальної громади кошти на 
підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022- 
2023 року за поданням головних розпорядників коштів.

Калинівська селищна рада, 
управління фінансів селищної ради
До 01 липня 2022 року
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11. Забезпечити контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання

з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил 
підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом 
Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001.

Відділ освіти, сектор молоді та спорту, 
сектор культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
селищної ради, комунальні підприємства 
До 01 вересня 2022 року

12. Інформувати населення про стан підготовки господарського комплексу та об’єктів 
соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року та 
необхідність ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі через 
засоби масової інформації.

Калинівська селищна рада, сектор 
культури, туризму та з питань 
діяльності засобів масової інформації 
селищної ради, комунальні підприємства 
Постійно

13. Інформувати департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної 
військової адміністрації) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2022/2023 року.

Управління економічного розвитку, 
житлово - комунального господарства, 
капітального будівництва та
інфраструктури Калинівської селищної ради 
Щомісяця 13 та 28 числа до початку 
опалювального сезону

Начальник управління економічного 
розвитку, житлово - комунального 
господарства, капітального будівництва 
та інфраструктури Калинівської 
селищної ради Оксана РЕКЕТЧУК


