
 
            Коростенська міська ради  Житомирської   області   

                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
         РІШЕННЯ 
 

 
 
Від   25.04.2012р. № 176 
 
Про підсумки опалювального сезону  
2011-2012рр. та організацію підготовки 
господарського комплексу до роботи  
в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. 

          Заслухавши інформацію про підсумки проходження опалювального 
сезону 2011-2012рр., та плани щодо підготовки комунального господарства, 
підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2012-
2013рр., керуючись п.2 ч. «а» ст.28, п. 1 ч. «а» ст. 30 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Коростенської  
міської ради 
Р І Ш А Є: 
 
 
1.  З метою забезпечення організації підготовки господарського комплексу та 
соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон 2012-2013рр. та контролю 
за виконанням заходів затвердити склад міського оперативного штабу 
(додаток № 1).  
2. Заступнику міського голови Якубовському Л.П. до 07.05.2012р. провести 
наради з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності з питань виконання запланованих заходів та затвердити графіки 
виконання робіт з підготовки об'єктів господарського комплексу до роботи                     
в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. 
3.Керівникам підприємств, установ, організацій:  
- забезпечити контроль за безумовним виконанням вимог та положень 
Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 
затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу 
України від 10.12.2008р. №620/378;  
-  забезпечити підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2012-
2013рр. відповідно до затверджених планів, складених за результатами 
весняного обстеження об'єктів;  
- забезпечити розроблення та додержання норм витрат паливно-енергетичних 
ресурсів згідно з вимогами наказу Державного комітету України з 
енергозбереження від 22.10.2002р. № 112 „Про затвердження основних 



Положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у 
суспільному виробництві ";  
-  своїми наказами визначити відповідальних осіб за підготовку об'єктів до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. та виконання заходів з 
енергозбереження.  
4.   Керівникам підприємств житлово-комунального господарства:  
- забезпечити     своєчасне     коригування     тарифів     на     житлово-
комунальні послуги з метою повного відшкодування витрат на їх 
виробництво;  
-  активізувати роботу підприємств з питань взаєморозрахунків та 
розрахунків за спожиті енергоносії;  
-  ужити додаткових заходів щодо підвищення рівня платежів за надані 
житлово-комунальні послуги, активізувати проведення претензійно-позовної 
роботи;  
-  забезпечити своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам, 
погашення існуючої заборгованості із заробітної плати та недопущення 
утворення нових боргів; 
- до початку опалювального сезону КП «Теплозабезпечення» отримати 
відповідні ліцензії; 
- КП «ШЕД» забезпечити підготовку техніки для посипання протиожеледних 
матеріалів та прибирання снігу на вулично-дорожній мережі.  
5. З метою узагальнення та своєчасного надання інформації до 
облдержадміністрації про хід підготовки господарського комплексу та 
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. 
начальникам КВЖРЕП, ПП Коростеньжитлосервіс № 5, КП „Водоканал",                           
КП „Теплозабезпечення", КП „ШЕД" начальнику відділу освіти 
Краснокутській А.В., головному лікарю ЦМЛ Гордійчуку В.П., начальнику 
відділу культури та туризму Берковичу Л.П. до 1 жовтня 2012р. забезпечити 
виконання затверджених заходів та з 15.05.2012р. по 15.10.2012р. двічі на 
місяць до 8 та 23 числа надавати інформацію про підготовку 
підпорядкованих об'єктів до управління ЖКГ міськвиконкому.  
6. Заступнику міського голови Якубовському Л.П., начальнику управління 
ЖКГ Мартинюку В.М. забезпечити контроль за підготовкою об'єктів ЖКГ та 
реалізацією «Програми реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Коростеня на 2010-2014рр».  
7.  Хід підготовки господарського комплексу та соціальної сфери міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр. розглянути на засіданні 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій у вересні 2012р. 

 
Міський голова                                         В. Москаленко 

Заступник міського голови 
Л. Якубовський 

Начальник управління 
В.Мартинюк 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська 

 
 
 



Додаток № 1  
до рішення  міського голови  

від 25.04.2012р. № 176 
 
 
 

Склад  
міського оперативного штабу для органіцації підготовки господарського комплексу 

та соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон 2012-2013рр. 
 
 

№ 
п/п 

ПІБ Посада 

1 Якубовський Л.П. - заступник міського голови – голова штабу 
 

2 Мартинюк В.М. - начальник управління ЖКГ виконавчого комітету 
Коростенської міської ради – заступник голови штабу 
 

3 Беркович Л.П. - начальник відділу культури і туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 

4 Бошаков О.Г. - начальник відділу надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Коростенської міської ради 
 

5 Баранівська Т.М. - директор КП «Теплозабезпечення» 
 

6 Чиркін О.М. - начальник КП «Водоканал» 
 

7 Загоровський Ю.Г. - начальник Коростенського відділення інспекції з 
енергетичного нагляду за режимом споживання 
електричної та теплової енергії в Житомирській 
області (за згодою) 
 

8 Краснокутська А.В. - начальник міського відділу освіти 
 

9 Гордійчук В.П. - головний лікар центральної міської лікарні (за 
згодою) 
 

10 Терещук В.Ф. - головний державний саніатрний лікар Коростенської 
району (за згодою) 
 

11 Скабицький В.М. 
 

- головний інженер Коростенького РЕМ (за згодою) 

 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                     А.В. Охрімчук  

 


