
УКРАЇНА
ВАЛК1ВСЫСА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

від 14 червня 2021 року Валки № 98

Про затвердження плану заходів 
з підготовки до роботи в осінньо - 
зимовий період 2021/2022 років 
об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери 
на території Валківської міської 
територіальної громади

Керуючись статтями ЗО, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки до роботи в осінньо 
- зимовий період 2021/2022 років об’єктів житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери на території Валківської міської територіальної громади, 
виконавчий комітет Валківської міської ради вирішив:

1. Затвердити план заходів з підготовки до роботи в осінньо - зимовий 
період 2021/2022 років об’єктів житлово-комунального господарства та 
соціальної сфери на території Валківської міської територіальної громади 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія 
ТИЖНЕНКА.

Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
міської ради
від 14 червня 2021 року № 98

План заходів
з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років 
об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери 

на території Валківської міської територіальної громади

№
п/п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання

1 2 3 4
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ за х о д и

1. Забезпечити підготовку теплового 
господарства до нового опалювального 
сезону відповідно до вимог «Правил 
підготовки до опалювального періоду», 
затверджених наказом Міністерства палива 
та енергетики України та Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства 
України від 10 грудня 2008 №620-378

Керівники структурних підрозділів та 
організацій територіальної громади, ТОВ 
«СХІДТЕІШОЕНЕРГО», ТОВ «Котельні 
лікарняного комплексу»

до 1 жовтня 
2021 року

2. Створити комісії з перевірки готовності 
об’єктів бюджетної сфери та житлово- 
комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021/2022 років

Відділ освіти, відділ культури, туризму та 
охорони культурної спадщини, центр надання 
соціальних послуг, КНП «Валківський центр 
ПМСД», комунальне підприємство 
«Благоустрій» та «Вода»

до 15 червня - 
2021року

3. Здійснити перевірки готовності об ’ єктів 
територіальної громади до опалювального

Відділ освіти, відділ культури, туризму та 
охорони культурної спадщини, центр надання

до 1 жовтня 
2021 року
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періоду з оформленням та підписанням актів 
готовності

соціальних послуг, КНП «Валківський центр 
ПМСД», комунальне підприємство 
«Благоустрій» та «Вода»

4. Провести моніторинг по оптимізації об’єктів 
соціальної сфери для економії 
енергоресурсів

Відділ освіти, КНП «Валківський центр 
ПМСД»

до 1 серпня 2021 року

5. Забезпечити заготівлю у необхідних обсягах 
запасів паливних матеріалів для опалення 
об’єктів соціальної сфери

Об’єкти соціальної сфери до 15 вересня 
2021року

6. Взяти під постійний контроль розрахунки 
за спожиті енергоносії бюджетними 
установами міської ради

Фінансове управління міської ради,ТОВ 
"Котельні лікарняного комплексу”, ТОВ 
«СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» КП “Вода” ,КП 
«Благоустрій», Валківський РВЕ,

постійно

7. Продовжити роботу серед населення щодо 
призначення субсидій на відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

У правління соціального захисту населення 
міської ради.

постійно

8. Забезпечити постійний моніторинг 
споживання енергоносіїв бюджетними 
установами міської ради, сприяти економії 
енергоресурсів.

Фінансове управління, бюджетні установи 
міської ради

постійно

II. ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
1. Організувати проведення профілактичних та 

ремонтних робіт на котельнях, що надають 
послуги з теплопостачання згідно планів 
підготовки до осінньо-зимового періоду

ТОВ „Котельні лікарняного комплексу ” ТОВ 
«СХІДТЕПЛОЕНЕРГО», відділ освіти, відділ 
культури, туризму та охорони культурної 
спадщини, центр надання соціальних послуг, 
КНП «Валківський центр ПМСД»

до 1 жовтня 
2021 року

2. Забезпечити перевірку знань з правил 
ПТЕТУ і М у осіб відповідальних за теплове

Керівники установ до 1 вересня 2021 
року



І

з

1 2 3 4
господарство

3. Забезпечити переведення роботи котельні 3 
газового опалення на твердопаливне в 
КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «БАРАНІВСЬКИЙ 
ДИТЯЧИЙ САДОК «ЛАСТІВКА» та 
«ГОНТОВОЯРСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК 
«МАЛЯТКО»

Відділ освіти до 1 вересня 
2021 року

4. Провести реконструкцію котельні із 
заміною газового котла на твердопаливний 
в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«високогальський дитячий садок
«СОНЕЧКО»

ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО», «Відділ освіти до 1 вересня 
2021 року

5. Здійснити в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «СНІЖКІВСЬКИЙ 
ДИТЯЧИЙ САДОК «РОМАШКА» 
монтажні роботи системи обліку газу 
(відповідно до проекту)

Відділ освіти, ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» до 1 вересня 
2021 року

6. Провести реконструкцію системи опалення 3 
заміною котла у Центрі надання соціальних 
послуг міської ради

Центр надання соціальних послуг, міська рада доі вересня 
2021 року

ПІ. в о д о п ро в ід н о -к а н а л іза ц ій н е  г о с п о д а рс т в о
1. Забезпечити підготовку водопровідних, 

каналізаційних насосних станцій, 
водопровідно-каналізаційної мережі та 
свердловин до роботи в зимовий період

Комунальне підприємство “Вода” постійно

2. Провести заміну водопровідної мережі 
м. Валки по пров. Майський

Комунальне підприємство «Вода», міська рада до 1 жовтня 
2021 року



4

1 2 3 4
IV. ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Забезпечити комплексну підготовку 
житлових будинків територіальної громади, 
відомств із видачею паспортів готовності

Комунальне підприємство «Благоустрій» 
Юльївський цех з видобутку нафти, газу і 
конденсату 111У “Шебелинкагазвидобування”

до 1 вересня 
2021року

2. Виділити кошти на ремонт покрівлі ОСББ 
«Пушкінське» в м. Валки згідно Програми

VI. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
1. Підготувати заклади охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту, культури до 
сталої роботи в осінньо-зимовий період. 
Активізувати роботу щодо залучення 
позабюджетних коштів на фінансування 
ремонтних робіт у приміщеннях закладів 
соціальної сфери, обладнання приладами 
обліку тепла, газу та холодної води

Відділ освіти міської ради, КЗОЗ «Валківська 
центральна районна лікарня», КЗОЗ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги», 
фінансове управління, управління соціального 
захисту населення, відділ культури ,туризму та 
охорони культурної спадщини, центр надання 
соціальних послуг міської ради

до 01 вересня 
2021 року

2. Надавати всебічну допомогу найбільш 
незахищеним категоріям населення, 
насамперед, самотнім громадянам похилого 
віку, інвалідам у вирішенні їх нагальних 
проблем. Сприяти безперебійній роботі 
центру надання соціальних послуг

Управління соціального захисту населення, 
фінансове управління міської ради

постійно

3. Забезпечити постійний моніторинг 
споживання енергоносіїв закладами 
соціальної сфери, сприяти економії 
енергоресурсів

Фінансове управління міської ради постійно

4. Забезпечити проведення робіт щодо ревізії 
наявних опалювальних котлів у закладах І 
установах бюджетної сфери, визначення 
обладнання з низьким коефіцієнтом

Відділ освіти міської ради, КЗОЗ «Валківська 
центральна районна лікарня», КЗОЗ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги», відділ 
культури,туризму та охорони культурної

до 01 липня 
2021року
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корисної дії, розроблення та реалізації, при 
необхідності, планів їх заміни, ремонту, 
наладки, модернізації та визначення обсягів 
і джерел фінансування цих робіт

спадщини міської ради, центр надання 
соціальних послуг

VII. ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
1. Забезпечити підготовку до роботи в зимових 

умовах виробничих баз, снігоочисної 
техніки, безперебійний рух транспорту під 
час снігопадів, снігових заметів та 
ожеледиці

Філія “Банківський райавтодор”, ШРП-2 філії 
«П’ятихатське ДЕП» ДП «Харківський 
облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги 
України», міська рада.

до 01 листопада 
2021 року

3. Рекомендувати КП «Благоустрій» укласти 
договори з с/г підприємствами та 
організаціями на очистку комунальних доріг 
на період снігопадів, снігових заметів

КП «Благоустрій» до 01 листопада 
2021 року

5. Провести поточний ремонт доріг 
комунальної власності на наступних 
вулицях: м. Валки, вул. Перекіпська, 
Паркова, Перемоги, Полтавська, 
Грабовського; с. Сніжків, вул. Шкільна, с. 
Гонтів Яр, пров. Пушкіна та Молодіжний, с. 
Мічурінське вул. Богодухівська

Міська рада до 01 жовтня 
2021 року

7. Здійснити капітальний ремонт доріг 
місцевого значення по пров. Майський м. 
Валки

Міська рада до 01 жовтня 
2021 року

6. Забезпечити заготівлю протиожеледних 
матеріалів

Філія “Валківський райавтодор”, ШРП-2 філії 
«П’ятихатське ДЕП», ДП «Харківський 
облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги 
України»

до 15 листопада 
2021 року
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УІП. ЕЛЕКТРО ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

1. Рекомендувати забезпечити належне 
утримання зелених насаджень в охоронних 
зонах ліній електропередач

Валківсььсий РЕМ постійно

2. Забезпечити здійснення контролю за 
вжиттям заходів правліннями ОСББ, 
комунальними підприємствами щодо 
дотримання газової безпеки у житловому 
фонді та функціонування систем 
протипожежного захисту багатоквартирних 
будинків

Комунальне підприємство «Благоустрій», 
міська рада

до 01 жовтня 
2021 року

иС ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Забезпечити підготовку до роботи в осінньо- 

зимовий період виробничих приміщень, 
адміністративних корпусів, будівель, ремонт 
інженерних мереж та покрівель

Керівники підприємств до 1 жовтня 
2021 року

X. ТРАНСПОРТ
1. Підготувати виробничі споруди підприємств 

автотранспорту та автостанції до роботи в 
зимових умовах. Провести сезонне 
обслуговування рухомого складу

ПАТ “Валківське АТП-16341”, Валківська 
автостанція.

до 1 жовтня 
2021 року

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Сергій ТИЖНЕНКО


