
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2017 р. м. Старобільськ

Про план заходів та склад районного штабу з підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення 
Старобільського району до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 
років.

Відповідно до статті 16, пункту 2 статті 20, статті 28 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», з метою підготовки житлово- 
комунального господарства та об’єктів соціального призначення 
Старобільського району до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років:

1. Затвердити План заходів та склад районного штабу з підготовки 
об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального 
призначення Старобільського району до сталої роботи в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 років, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.

Голова райдерж А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
«45_  » 2017 р.№

СКЛАД
районного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціального призначення Старобільського району 
до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років

КАЛІНІН
Олександр Семенович 
ЛІТВІНОВА 
Яна Миколаївна 
ЛАБУЗОВ
Михайло Олександрович

ГРЕБЕНЮК С.Ф. 

КОВАЛЕНКО О.В. 

БИКОВ В.Д. 

АНТОНЕНКО О.Р.

ІВАШКІНА О.А 

КЕЛЬНІ O.A. 

НІКОЛЕНКО В.М.

БОНДАРЬ В.М.

МОЧАЛОВ Ю.І.

ХАЛФІН Є.Д.

ПРОПЛЬОТКІН В.М. 
ТОЛОК м.в.

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова районного штабу

- в.о. Старобільського міського голови, секретар міської 
ради, заступник голови штабу (за згодою)

- начальник відділу житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації, секретар районного штабу

Члени штабу:

- начальник Старобільського МРУЕГГ (за згодою)

- начальник Старобільського РЕМ (за згодою)

- головний лікар КУ «Старобільське РТМО»(за згодою)

- головний лікар КУ «Старобільський РЦ ПМСД»
(за згодою)

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

- начальник відділу культури райдержадміністрації

- начальник Старобільського міськрайонного відділу 
Головного управління ДСНС України у Луганській 
області, підполковник служби цивільного захисту
(за згодою)

- старший державний інспектор з енергетичного 
нагляду, начальник Старобільського відділення 
інспекції Держенергонагляду у Луганській області 
(за згодою)

- старший державний інспектор з енергетичного 
нагляду (за згодою)

- директор РКП «Старобільськвода»(за згодою)

- начальник Старобільської ДЕД (за згодою)
- директор КП«Благоустрій м.Старобільськ»(за згодою)

Перший заступник голови 
райдержадміністрації



ЗАТВЕДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації
«/>Г » Я ?  2017 р .№  /О ?

П Л А Н
заходів з підготовки об’єктів житлово - комунального господарства та об’єктів соціального призначення 
_________ Старобільського району до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років__________

№
з/п Зміст заходу Відповідальні 

за виконання
Термін

виконання
1. Розробка та затвердження заходів з підготовки 

об’єктів житлово - комунального господарства та 
соціальної сфери району до сталої роботи в 
осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Відділ житлово - комунального господарства та з питань 
цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми 
сільських та міської рад (за згодою),
КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою),
РКП «Старобільськвода» (за згодою);
Старобільський РЕМ (за згодою),
Старобільське МРУЕГГ(за згодою);
Старобільська ДЕД (за згодою),
КУ «Старобільське РТМО» (за згодою),
КУ «Старобільський РЦ ПМСД»(за згодою),
Відділ освіти райдержадміністрації,
Відділ культури райдержадміністрації

до 19.05.2017 року

2. Здійснення контролю за підготовкою об’єктів 
житлово - комунального господарства та 
соціального призначення до роботи в осінньо- 
зимовий період 2016-2017 років

Відділ житлово - комунального господарства та з питань 
цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми 
міської та сільських рад (за згодою) до 15.10 2017 року

3. Проведення перевірки безаварійної експлуатації 
інженерних мереж та інших об’єктів житлово- 
комунального господарства

КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою), 
РКП «Старобільськвода» (за згодою), 
Старобільська ДЕД (за згодою), 
Старобільський РЕМ (за згодою), 
Старобільське МРУЕГГ (за згодою)

до 01.10.2017 року



4. Приведення рівня тарифів на житлово - 
комунальні послуги у відповідність до розміру 
економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво

Виконком міської та сільських рад (за згодою) 
КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою) 
РКП «Старобільськвода» (за згодою) до 15.10.2017 року

5. Проведення інвентаризації дебіторської та 
кредиторської заборгованості для визначення 
фінансового стану та можливостей підприємств 
житлово - комунального господарства щодо 
забезпечення підготовки до зими

КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою), 
РКП «Старобільськвода» (за згодою)

до 01.06.2017 року

6. Проведення роз’яснювальної роботи з головами 
ОСББ щодо їх участі у заходах з підготовки 
житлових будинків до зимового періоду

Виконком Старобільської міської ради 
(за згодою) до 01.06.2017року

7. Забезпечення виконання заходів з 
енергозбереження (теплозбереження, оновлення 
обладнання, тощо), забезпечення готовності 
автономних та аварійних джерел 
енергозабезпечення.

Виконкоми міської та сільських рад (за згодою), 
РКП «Старобільськвода» (за згодою), 
Старобільський РЕМ (за згодою),
Старобільське МРУЕГГ (за згодою)
КУ Старобільське РТМО ( за згодою)
КУ «Старобільський РЦ ПМСД» (за згодою), 
Відділ освіти райдержадміністрації,
Відділ культури райдержадміністрації

до 01.10.2017 року

8.
Активізувати роботу з проведення загальних 
зборів інформаційно-роз’яснювального характеру 
серед населення щодо створення ОСББ, реалізації 
положень Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку»

Виконком міської ради (за згодою) протягом 
2017 року

9. Забезпечення 100% перевірки димо- 
вентиляційних каналів у будинках комунальної 
власності та багатоквартирних житлових 
будинках, які не є комунальною власністю, в разі 
необхідності проведення їх ремонту.

Виконкоми міської та сільських рад району (за згодою)

до 01.10.2017 року



10. Укладання договорів на житлово - комунальні 
послуги між виконавцями послуг та споживачами 
згідно з чинним законодавством

КП «Благоустрій м.Старобільськ» (за згодою),
РКП «Старобільськвода» (за згодою)
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків до 01.10.2017 року

11. Проведення нарад з підготовки до роботи в 
опалювальний сезон 2017-2018 років, 
інформування Департаменту житлово - 
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації про хід виконання цієї 
роботи в районі

Районний штаб з підготовки об’єктів житлово- 
комунального господарства та об’єктів соціального 
призначення Старобільського району до сталої роботи в 
осінньо-зимовий період 2017-2018 років щотижня

12. Надання підприємствами, установами,
організаціями до відділу житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації звітів про виконання 
запланованих заходів з підготовки до осінньо- 
зимового періоду

КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою), 
РКП «Старобільськвода» (за згодою); 
Старобільський РЕМ (за згодою), 
Старобільське МРУЕГГ(за згодою); 
Старобільська ДЕД (за згодою),
КУ «Старобільське РТМО» (за згодою),
КУ «Старобільський РЦ ПМСД» »(за згодою), 
Відділ освіти райдержадміністрації,
Відділ культури райдержадміністрації

до 01 
до 15. 
до 01. 
до 15, 
до 01 
до 15, 
до 01. 
до 15. 
до 01

06.2017 року
06.2017 року
07.2017 року
07.2017 року
08.2017 року
08.2017 року
09.2017 року
09.2017 року
10.2017 року

13. Розроблення, у відповідності до Правил 
підготовки теплових господарств до 
опалювального періоду, затверджених спільним 
наказом Міністерства палива та енергетики та 
Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 10.12.2008 року 
№620/378, конкретних організаційних та 
технічних заходів та надання їх до інспекції 
Держенергонагляду у Луганській області, а також 
надання копій розпорядчих документів, якими 
ці заходи вводяться в дію

КП «Благоустрій м.Старобільськ» (за згодою), 
РКП «Старобільськвода»(за згодою), 
Старобільський РЕМ (за згодою), 
Старобільське МРУЕГГ(за згодою), 
Старобільська ДЕД (за згодою),
КУ «Старобільське РТМО» (за згодою),
КУ «Старобільський РЦ ПМСД» »(за згодою), 
Відділ освіти райдержадміністрації,
Відділ культури райдержадміністрації

до 01.06.2017 року



14. Проведення перевірки готовності енергетичного 
господарства до опалювального періоду

КП «Благоустрій м.Старобільськ» (за згодою), 
РКП «Старобільськвода» (за згодою), 
Старобільський РЕМ (за згодою),
Старобі льське МРУЕГГ(за згодою), 
Старобільська ДЕД (за згодою),
КУ «Старобільське РТМО» (за згодою),
КУ «Старобільський РЦ ПМСД» »(за згодою), 
Відділ освіти райдержадміністрації,
Відділ культури райдержадміністрації

до 25.09.2017 року

15. Проведення перевірки роботи систем 
індивідуального опалення в квартирах 
багатоквартирних житлових будинків міста, 
мешканці яких від’єдналися від централізованого 
опалення

Виконком Старобільської міської ради (за згодою) 
КП «Благоустрій м.Старобільськ» (за згодою) 
Старобільське МРУЕГГ(за згодою) 
Старобільський міжрайонний відділ Головного 
управління ДСНС України у Луганській області,

з 01.06.2017 року до 
01.10.2017 року

16. Здійснити заходи щодо перевірки стану газового 
обладнання у населених пунктах району.

Старобільське МРУЕГГ(за згодою)
до 25.09.2017 року

17. Проведення пробних пусків опалювальних 
котелень і подача теплоносія на об’єкти 
споживачів

Підприємства житлово - комунального господарства 
Енергопостачаючі підприємства (за згодою), 
Виконкоми міської та сільських рад (за згодою)

у період з 01.10.2017 
року до 10.10.2017 

року

18. Початок опалювального сезону Відділ житлово-комунального господарства та з питань 
цивільного захисту райдержадміністрації, 
Підприємства житлово - комунального господарства 
Енергопостачаючі підприємства (за згодою), 
Виконкоми міської та сільських рад (за згодою)

жовтень 
2017 року

О.С.Калінін


