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Про стан готовностi юсподарськоm комплексу
району до роботи в осiнньо-зимовий лерiод
2017/2018 року
Робота з пiдюювrс.r до початку осiнньо-зимовою перiолу 20i7l20l8 року
була напракпена на виконання розпорядженIrя голови КiровоградськоТ обласноi
державноТ адмiнiстраriii вй 10 травня 20lб року J\b 22l-p <Лро пiдсумки роботи
господарського комплексу областi в осiнньо-зимовий перiод 2016/2017 року та
зzходи щодо пiдготовки до нового оп{lпюваJIьного сезону 2017/2018 рокр) та
сво€часне викояанIiJl заходiв з пiдmтовки та початку опаловального с€зону у
вiдповiдний TepMiH.
Проведено поточнi ремонти примiцень в ycix 15 }tilвчаlьних закJIадах
району за раху.нок позабюджетних коtlлгiв.
Станом на 0l жовтня 2017 року котельне господарство та опалювальнi
системи з{гаJIьноосвiтнiх навчальних закладiв повнiстю готовi до лочатку
опаIювztльного сезону 20l7l20l8 року. На зазначенi котельнi пiдrшсаняi aKTrt
готовностi в iнспекцii Щерженерmнаглядl в Кiровоградськiй областi.
Проведепо пmочнi ремоrrти 10 працюючих дошdльних закладiв району.
На 5 котелень дошкiльних установ пiдписанi аспл гоцовностi. б захладiв
опалюються пiчним опаленням та елекIроопаленЕям.
створення нормативних запасiв п:lлив:l в закладах освiти с
першочерговим завданням, юму до початку опаJIюкtльного перiоду створено
нормативrтий запас пirлик! 50 % вiд потреби на весь опаJIюваJIьний сезон,
вiдповiдrrо до завдань визначенrлr областю.

Вiдповiдно до затверджених заходiв, за рахунок копrriв районяого
бюджету, проведено за]r,tiри опору iзоляфi елек,тромереж i зазем.лоючих

прис,троiв в загальпоосвiтнiх навчальних закладж району, на суму 28,0 тис.rрп.
проведено за.riну опаповапьноm котла
Вiльшанськiй ЗШ I-III ст..
кошторисною вартiстю 16,0 тис.грн, а також заrr,riну металевоi д.lмовоi трфи та

у

розширюв:utьпого баку
вартiстю 48,d тпс.rрн.

в

топковiй Ср<отаrшллцького НВК, кошюрисною
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ншriчуеться 21 заклад охорош.r здоров'я, з них: l цеЕтрzIпьна
районна лiкарня, 2 лiкарськi амбулаторii в смт Вiльшанка та с..Щобрянка,
l rЩМСД 12 фельдшерських тryнкти та 5 фельдшерськьакушерськi пунктiв. У
зазначец}r( закладiх проведено лоточнi ремоrrпл, здiйснено ревiзiю системи
опllленпя та водопровiдяоi мережiнаявностi тверде паlиво. flда
фельдшерськi rryTrKTr обiгрiваються елекIроопаленlrям. Вiддiлеяня центра,lьвоi
районноТ лiкарнi опаrпоються електроконвекторами.
Станом на 1 жовтня 2017 року Bci 43 заклади культlри (22 кпуби,
19 бiблiотtк, районний 5rкраiнськьболгарський iсторичний м)вей, дитяча
школа мистецтв) до рМотп в осiяньо-зямовий перiод 20l7i20l8 року готовi. В
ycix зашадах проведено поточнi ремонти. Bci зашIади культ)?и забезпеченi
паIивом на 100Оlо. Сiльськi бiблiотеки опа,rlюються елекгрокамiнами. В РБК
здiйсяюеться автономне електричне опапен}я. Йосипiвський СК опа.люегься
пiчЕим опалеЕням. Гуртковi кiмнати ,Щбрянськоrо та Коритно-Забузького СБК
опаIюються пiчним опмеrrпям. Bci iншi сiльськi будинtс.t культури та к;rуби, а
саме кiмнати для ryртковоТ роботи опапоються електриt(пими камiнами. В
дитячiй школi мистеIпв проведено замiну 8 вiкоrтних блокiв за коrrгги
спецрахунку на суму 24.б44 тис.грн.
З меmю своечасного початч. опzulювaльноm сезону 201712018 року та
йою прходження:

В районi

В
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Начальникам управлiнrrя соцiального захисту населення, управлiнru
lгропромислового розвитý., вiддiлiв освiти, культ}ри, туризму та ryльпрноТ
спадщини райдержадмiнiстрафi, головному лiкарю цеятра.lьноi районноi
лiкарнi тримати па особистому коrпролi хiд проходженrrя опаJIювального
сезоЕу 201712018 року та дотримання темперачрЕогtr режиму в пiдвйомчих
l

закJIадах-

Опа:повальний сезон розпочати при середньодбовiй темперацrрi повiтря
протягом ,трьох дiб нхжче +80С.

2. Секюру

регiоншrьного розвитку, мiстобудrвання, архiтекqrри та
житлово_колýлiального mсподарства райдержадмiнiстрацiТ iпформацiю про хiд
прходження опшIюваJьною сезону 201712018 року за встаноы!еною формою
яадавати
департаменry житлово-комунального
узагальнеЕЕя
господарства облдержадr,riнiстрацii щомiсяця, починаючи з 01 листопада
2017 року.
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3. Утворити районний штаб iз

забезпечеI {я стаJIого проходженшI
опаJIюваJIьного сезону 20 1 7/20 1 8 року та затвердити його склад (додаеться).

4. Контроль за виконанням дпrого розпоряджен}lя покJIасти

засц/пника юлови районноi державноi адмiнiстрацii Сакуна ,Щ.С.
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склАд

районною штабу iз забезпечення стаlого проходження
опаJIювального сезону 20 1 7/20 1 8 року

голова koMicii

САКУН
.Щмrтгро Станiславович

заступник mлови райончоi державноi

адмiнiстрацii

Застчпнпк головп Dобочоi гочпrr

CBIIIKAPЬOBA
Алла евгенi'rЪна

-

завiдвач сектору регiональноrо розвитку,
мiсюбудrвання, архiтекч/ри та житловоколry,н:uьного господарства

райдержадмiнiстрацi1

секпетао koмicii

ГОtlЧАРОВ
Василь олеговиs

-

завiд5вач сеrгору з питаlь цивiльноm захисry

райдеркадйнiстрацii
rIлецп KoMicii

БУДАРЕIФКА
Наталiя Юрii'вна
,ЩАНДАJrУШ

-

)IO4POBA
Bipa Борисiвна
KYPIHHA

-

МI,D(АЙЛОВА

-

Вiкгор Васr-rльович

Тетяна Володимирiвна
Олена

Пsтрiвна

-

начапьник управлiння софаrrьного захисту
населеяt{я райдержадмiпiстрацii
нача,,rьник вiлцiлу освiти райлержадмiнiстрацii
начальник фiнансового управлiнrrя
райдержадмiнiстрацii
головний лiкар центральноi районноТ лiкарнi
начальник вiдцirry ryльтури, туризму та
культ5рноi спадuцни райдержадrлiнiстрацii

