
                                                      

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

 

від 25.05.2020 року № 54 

с. Руська Поляна 

 

Про підготовку житлово-комунального господарства 

та об’єктів соціальної сфери на території  

Руськополянської сільської ради   

до стабільної роботи в осінньо-зимовий  

період 2020-2021 років 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств 

до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України, міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 10.12.2008 року № 620/378 та з метою своєчасної та якісної 

підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до 

стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, 

виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити сільський оперативний штаб з координації дій щодо своєчасної 

 підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 

сфери на території Руськополянської сільської ради до стабільної роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 року (далі – сільський оперативний штаб) та 

затвердити його склад (додаток 1). 

Установити, що основним завданням сільського оперативного штабу є 

організація виконання основних заходів та контроль за їх реалізацією. 

2. Затвердити заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства 

та об’єктів соціальної сфери Руськополянської сільської ради до стабільної 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, (далі-заходи),                     

(додаток 2). 

3. Призначити відповідальним за підготовку до стабільної роботи житлово-

комунального господарства та об’єктів соціальної сфери в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 року спеціаліста І-ї категорії відділу економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Луцьку Т. Д. 

4. Спеціалісту І-ї категорії відділу економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради про хід виконання 

заходів інформувати в період з 25 червня до 25 жовтня 2020 року 10 та 25 числа 



щомісячно, Департамент інфраструктури та житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації за формою звіту «Про підготовку об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в зимових умовах» затвердженою 

Міністерством розвитку громад та територій України. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради № 100 від 19.06.2019 року «Про підготовку 

житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери на території 

Руськополянської сільської ради  до стабільної роботи в осінньо-зимовий  період 

2019-2020 років» 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

сільського голови Прудивуса А.Л. та Пашкевич Ю.А. 

 

 

Сільський голова                                                О. Г. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету                                                      

від 25.05.2020 р.  № 54                                                                                                                 
 

Склад оперативного штабу  

з організації підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери на території Руськополянської сільської ради  до стабільної 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року 

 

1. Прудивус А.Л. – заступник сільського голови, голова сільського 

оперативного штабу; 

2. Шпак Н.А. – секретар виконкому, секретар сільського оперативного 

штабу; 

 

Члени оперативного штабу: 

3. Пашкевич Ю.А. – заступник сільського з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

4. Харченко В.О. – в.о. старости с. Геронимівка; 

5. Хряпак Ю. С. – начальник фінансового відділу; 

6. Болотюк В.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства; 

7. Нечипоренко О.О. – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді, 

спорту; 

8. Луцька Т. Д. – спеціаліст І-ї категорії відділу економічного розвитку та 

інвестицій; 

9. Попович Л.І. – начальник КГ «Поляна»; 

10. Тимарський О. С. – директор КП «Геронимівка» 

 

 

           Секретар виконкому                                      Шпак Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету                                                      

від 25.05.2020  р.  № 54                                                                                                                  
 

 

Заходи 

щодо підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів  

соціальної сфери на території Руськополянської сільської ради   

до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року 
 

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні за 

виконання  

Термін 

виконання 

1 

Проаналізувати роботу житлово-

комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери в осінньо-зимовий період 

2019-2020 року. Розробити та затвердити 

заходи щодо його підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 року. 

Пашкевич Ю.А. 

Прудивус А.Л. 

До 1 липня  

2020 року 

2 

Призначити відповідальними за підготовку до 

роботи житлово-комунального господарства 

та об’єктів соціальної сфери в осінньо-

зимовий період 2019-2020 року 

Виконавчий 

комітет сільської 

ради 

До 1 липня  

2020 року 

3 

Провести в установленому порядку 

спеціальне навчання та перевірку знань осіб, 

які експлуатують котли, електричне 

обладнання та газовикористовуючі установки 

в закладах соціальної сфери громади. 

Виконавчий 

комітет сільської 

ради 

До 1 вересня 

2020 року 

4 

Забезпечити в повному обсязі оплату за 

спожиті електричну і теплову енергію, надані 

послуги з водопостачання і водовідведення та 

придбати необхідну кількість твердого палива 

(вугілля, торфобрикету, дров) для потреб 

бюджетних установ і організацій 

Руськополянської сільської ради на весь 

опалювальний період. 

Шпак Ю.В. Постійно 

5 

Забезпечити в повному обсязі фінансування 

бюджетних організацій за електричну та 

теплову енергію і природний газ у межах 

розрахункових показників та з урахуванням 

економного їх споживання. 

Шпак Ю.В. Постійно 

8 
Підготувати об’єкти комунальної власності до 

опалювального сезону 2020-2021 року. 

Прудивус А.Л. 

Болотюк В.Г. 

До 15 жовтня  

2020 року 

9 

Організувати перевірку лічильників 

природного газу, які встановлені в бюджетних 

установах сільської ради. 

Нечипоренко О.О. 
До вересня   

2020 року 

10 

Забезпечити наявність достатньої кількості 

спеціалізованої техніки для посипання 

протиожеледних матеріалів, створивши 

необхідний їх запас та прибирання снігу на 

вулично-дорожній мережі, залучення на 

договірних засадах техніки інших суб’єктів 

господарювання під час значних снігопадів. 

Прудивус А. Л. 

Попович Л. І. 

Тимарський О. С. 

Шпак Ю.В. 

До 01 жовтня 

2020  року 



11 

Перевірити стан готовності житлово-

комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери на території 

Руськополянської сільської ради та підвести 

його підсумки на місцях. 

Сільський 

оперативний штаб 

До 04 вересня 

2020 року 

 

          Секретар  виконкому                                                                  Н. А. Шпак 

 

 


