
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від  05.10.2021 № 221 

с. Руська Поляна 

 

Про підготовку об’єктів соціальної 

сфери та житлово-комунального  

господарства до роботи в  

осінньо-зимовий період 2021-2022 років  

 

         Заслухавши інформацію  заступника сільського голови Прудивуса А.Л., 

начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту                     

Нечипоренко О.О., директора КЗ «Центр культури та дозвілля 

Руськополянської сільської ради»  Черненко О. В, начальників комунальних 

підприємств Попович Л. І., Тимарського О. С.  про стан готовності об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, виконком сільської ради 

відмічає, що керівництво закладів соціальної сфери, житлово-комунальних 

господарств провели значний обсяг роботи по підготовці закладів до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

В закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах 

Руськополянської сільської ради виконано поточні ремонти будівель, споруд 

та обладнання, проведено гідравлічне випробовування систем опалення, 

перевірено опір заземлення та ізоляції електрообладнання, виконано технічне 

обслуговування вогнегасників, перевірено димоходи та вентиляційні канали,  

проводиться підготовка по заготівлі овочів для їдалень. Для закладів освіти 

закуплено необхідну кількість дров на новий опалювальний період.           

В Будинку культури с. Руська Поляна проведено реконструкцію системи 

опалення. В Геронимівському будинку культури планується проведення 

заміни покрівлі на приміщенні, наразі відбується тендерна процедура. 

           Комунальним підприємствам  «Поляна» та «Геронимівка» необхідно 

запастися  дизельним пальним для очистки снігу та протиожеледними 

реагентами.  

           Керуючись статтею 32 п.2 «а» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком сільської ради  

             

ВИРІШИВ: 

             1. Інформацію  заступника сільського голови Прудивуса А.Л., 

начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту                    

Нечипоренко О.О., директора КЗ «Центр культури та дозвілля 

Руськополянської сільської ради» Черненко О.В., начальників комунальних 



підприємств Попович Л.І. та Тимарського О. С. про стан готовності об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років взяти до 

відома. 

            2. Керівникам установ, організацій, комунальних господарств  

забезпечити чіткий контроль і раціональне використання газу та 

електроенергії. 

            3.    Керівникам комунальних підприємств «Поляна» та «Геронимівка» 

підготувати достатню кількість складових для утворення протиожеледних 

реагентів та заготовити резерв дизельного  пального в необхідній кількості. 

            4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Прудивуса А. Л.  

 

 

Сільський голова                                                   Олег ГРИЦЕНКО 
 

 


