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Про пiдсумки роботи господарського
комплексу району в осiнньо-зимовий
перiод 20|6120|7 року та заходи щодо
пiдготовки до нового опалювaльного
сезону 201_7120|8 року

Районною державною адмiнiстрацiсю спiльно

з

районною р4дою та

органаlvrи мiсцевого самоврядування здiйснюваJлася органiзацiйна робота щодо
забезпеченнrI своечасного початку та безперебiйного Фr"*чiо"ування закладiв
сезону.
соцiагlьноi сфери району пiд час оп€ulюв€tльного
Пiд час пiдготовки до роботи в осiнньо-зимовий перiод 20t6/201_7 рощу

викон€lно з€lходи, якi дагrи змоry почати опалюв€шьний сезон вчасно. Так,
проведено поточнi ремонти примiщеЕь в ycix навчальних закJIад€ж району.
Котельне господарство та оп€rпювальнi системи загапьноосвiтнiх навчапьних
iнспекцii
закладiв пiдготовленi повнiстю. Аrсти готовностi пiдписанi
,Щерженергонагляду в Кiровоградськiй областi.
[о початку оп€lJIюв€lJIьного сезону проведено поточнi ремонти
дошкiльних закладiв району, закпадiв охорони здоров'я, здiйснено ревiзiю
системи опсшенЕя та водопровiдноi мережi. 43 заклади культури до роботи в
осiнньо-зимовий перiод 201^612017 року були готовi на 100%.
Вiдповiдно до розпорядження голови райдержадмiнiстрацii вiд 07 жовтня
2016 року Nэ 242-р для закгlадiв охорони здоровОя, кульцри, соцiаltьного
захисту, дошкiльних дитяtIих закладiво загzlльноосвiтнiх шкiл розпочато
оп€uIювЕuIьний сезон 20|612017 року з врахуванням зниження середньодобовоi
температури зовнiшнього повiтря протягом 3-х дiб нижче + 8ОС.
Створення нормативного запасу п€лпива в закJIадФ( освiти дало
можливiсть провести опчшювапьний сезон вiдповiдно до вимог санiтарних норм
та правил дотримання температурного режиму.
Заклади культури, якi оп€lJIюються пiчним опапенням, забезпеченi
пЕtливом на |07О/о. Сiльськi бiблiотеки оп€шювшIись електрокамiнами. Районний
Будинок культури здiйснював автономне електричне опалення. У сiльсъких

в

z

будинках культури та кгryбах, де немае пiчного або uентраrriзованого опапення,
температурний режим пiдтримувався електричними камiналли.
Пiдприемства, установи, органiзацii', багатоквартирнi житловi будинки та
приватний сектор опалювЕлпись вiд iндивiдуапьних котелень та установок.
Опапювальний сезон проходив стабiльно. Мали мiсце лише тимчасовi
(аварiйнi) перебоi з водопостачаннrIм в селищi Вiльшанка" у зв'язку з поривапdи
водомережi та вихiд з лад/ HacociB. Аварiйнi сиryацii працiвниками ПСП
<<Райсiлькомунгосп>) усувалися в оперативяому режимi.
Опалювальний сезон 201.612017 року завершено 01 квiтня вiдповiдно до
розпорядження голови райдержадмiнiстрацii вiд 30 березня 2017 року JФ 70-р
,,Про закiнчення опЕlлювапьного сезоЕу 20lб12017 рочп>.
З метою своечасного початку та стtlJIого проходження опапювального
сезону 2017 /2018 porqy:
1. Керiвникам закладiв освiти, охорони здоровОя,
установ та органiзацiй Bcix форм власностi забезпечити:

цльцрио пiдприсмств,

до 0l жовтня 201^7 року забезпечити заготiвltю запасiв твердого пЕл"пива
для котелень закладiв соцiальноТ сфери не менше 40% вiд потреби на
опалювЕллльний сезон;

l

жовтlня 2017 року провести пробнi випробування систем опапеЕня у
Bcix закладФ( соцiальноi сфери, з оформленням вiдповiдншх aKTiB готовностi
котелень до нового оп€rпювапьного сезону в iнспекцiT ,ЩерженергонагJIя,ry в
Кiровоградськiй областi та паспортiв готовностi;
до 01 вересня поточного року провести поточнi ремонти закладiв освiти,

до

охорони здоров'я, культури, пiдприсмств, установ та органiзацiй Bcix форм
пгlасностi;

до кiнця 2aL7 року провести peMoHTHi роботи на комунальних дорогaх

селища та сiл райоrry;
до 15 вересня поточного року здiйснити перевiрки димовентиляцiйних
кана.пiв та оголовкiв в комунальнrоr багатоповерховпх будпнках та оформити
паспорти готовностi на данi об'екти ;

до 15

вересня поточного року заготовити необхiдну кiлькiсть

протиожеледних MaTepiaпiB та реагентiв.
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