
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 19.05.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 68-р                         

 

Про підготовку установ та 

організацій до роботи в осінньо-

зимовий період 2021 -2022 рр. на 

території Воскресенської 

селищної ради 

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», 

відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження 

Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 рр., 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань перевірки готовності об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери Воскресенської селищної 

ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. (додаток 1). 

2. Затвердити план заходів з підготовки установ та організацій до роботи 

в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. на території Воскресенської селищної ради 

(додаток 2). 

3.  Покласти персональну відповідальність на керівників підприємств, 

установ та організацій, що знаходяться у комунальній власності селищної ради на 

безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 рр. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія ЯСЬКІВА. 

 

Секретар селищної ради                                                                 Тетяна БІЛОЗОР 

 

 



        Додаток 2 

до розпорядження селищного 

голови від 19.05.2021 № 68-р 
  

  

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки установ та організацій до роботи 

в осінньо-зимовий період  2021-2022 рр. на території 

 Воскресенської селищної ради 

  

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні Термін 

виконання 

1 

Для збереження тепла в 

приміщеннях вжити заходів 

щодо утеплення вікон та дверей 
 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та  спорту 

Воскресенської селищної 

ради Ярослав ШАЛАНИЧ, 

Керівники установ та 

організацій виконавчих 

органів селищної ради, 

старости  Воскресенської 

селищної ради 

 

 

до 

08.10.2021 року 

2 

Дотримання графіків ремонту 

котелень, тепломереж  

Керівники установ та 

організацій виконавчих 

органів селищної ради, 

старости     Воскресенської 

селищної ради 

 

до 

08.10.2021 року 

3 

Своєчасне укладання договорів 

на постачання природного газу, 

вугілля, електричної та теплової 

енергії, технічне 

обслуговування 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та  спорту 

Воскресенської селищної 

ради Ярослав ШАЛАНИЧ, 

Керівники установ та 

організацій виконавчих 

органів селищної ради,  

старости  Воскресенської 

селищної ради 

 

 

 

до 

08.10.2021 року 

4 

Контроль за своєчасне та у 

повному обсязі проведення 

установами та організаціями 

розрахунків за спожиті 

енергоносії та комунальні 

послуги 

В.о. начальника фінансового 

відділу  Юлія БЕЛЕВ’ЯТ 

 

 

Постійно 

7 

Забезпечити в повному обсязі 

фінансування бюджетних 

організацій за електричну 

енергію, природний газ та тепло 

В.о. начальника фінансового 

відділу  Юлія БЕЛЕВ’ЯТ 

Постійно 



у межах розрахункових 

показників та з урахуванням 

економного їх споживання 

8 

Установам та організаціям, 

незалежно від форм власності, 

що розташовані на території 

Воскресенської селищної ради, 

постійно дбати про економне 

витрачання електроенергії 

Керівники установ та 

організацій виконавчих 

органів селищної ради, 

старости Воскресенської 

селищної ради 

  

Постійно 

9 

Через інформаційні куточки 

ознайомити населення громади 

про вжиття необхідних заходів 

щодо енергозбереження в 

побуті 

Старости населених пунктів 

Воскресенської селищної ради 

Постійно 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження селищного 

голови від 19.05.2021 № 68-р 
  

 

Склад 

комісії Воскресенської селищної ради з підготовки до опалювального сезону  

2021-2022 рр. та сталого його проходження 
 

 

                                                      
 

Олександр ШАПОВАЛОВ  - голова комісії, селищний голова 

 

Юрій ЯСЬКІВ      - заступник голови комісії, заступник 

селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
 

 

Людмила МЕЛЬНИК    - секретар  комісії, начальник відділу ЖКГ, 

інвестицій та соціально-економічного 

розвитку селищної ради 
 

                                               Члени комісії: 

 

Тетяна БІЛОЗОР                             - секретар селищної ради 

 

Людмила МАНЖУЛА              - керуюча справами (секретар) виконавчого  

 комітету селищної ради 

 

Леонід БЕЗБОЖНИЙ                 - директор Воскресенського комбінату     

комунальних послуг (ККП)         

 

Ігор ЧИЖОВСЬКИЙ                   - директор житлово-комунального 

підприємства  (ЖКП)  «Калина» 

 

Ігор БЕНЬ - староста с. Пересадівка 

 

Ігор ХРОЛЕНКО - староста с. Калинівка 

 

Інна КРИКУН                               - староста с. Михайло-Ларине 

 

Олександр ІГНАТОВ   - староста с-ща Грейгове, села Водокачка, 

села Червоне та села Степове 

 

Іван ШАПОВАЛОВ                  - завідуючий господарством селищної ради 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до розпорядження від 19 травня 2021 року № 68-р 

«Про підготовку установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 

2021 -2022 рр. на території Воскресенської селищної ради» 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради    Юрій ЯСЬКІВ 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету селищної ради   Людмила МАНЖУЛА 

 

 

Начальник відділу загальної 

та організаційної роботи     Інна ПІДОЙМА 

 

 

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій  

та соціально-економічного розвитку                            Людмила МЕЛЬНИК 
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