ДОВІДКА
про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної галузі в осінньозимовий період 2018/2019 років та завдання по підготовці до роботи в
осінньо-зимовий період 2019/ 2020 років
Міськвиконком відзначає, що колективами житлово-комунальних
служб міста проводилась певна робота щодо забезпечення функціонування
об'єктів житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період
2018/2019 років, тому опалювальний сезон 2018-2019 року розпочався
своєчасно. Порушень фінансової дисципліни підприємствами ЖКГ не було.
Заборгованості за спожиті енергоносії комунальні підприємства міста не
мають.
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
в осінньо-зимовий період 2018/2019 року надавало послуги з водопостачання
і водовідведення безперебійно. Порушень технологічних процесів по
підготовці та подачі питної води не було. Питна вода відповідала ГОСТ 287482. Всі заплановані заходи по підготовці в осінньо-зимовий період 2017/2018
років були виконані в повному об”ємі.
Очисні споруди експлуатувалися згідно технологічного регламенту.
ВУВКГ за 2018 рік подало води в мережу 191,4 тис.м.куб. , втрати
склали 36,0 тис.м.куб. , що становить
18,8 %, очищено стоків 137,1
тис.м.куб. Станом на 01.05.2019 року подано 53,0 тис.м.куб. води , втрати
склали 10,1 тис.м.куб. , що становить 19 %, очищено стоків 40,7 тис.м.куб.
Станом на 01.05.2019 року всього абонентів ВУВКГ становить 1173
осіб, 120 установ та підприємців.
Поточна заборгованість перед ВУВКГ за послуги водопостачання та
водовідведення станом на 01.05.19р становить 279,3 тис.грн. з них :
1. населення 187,0 тис.грн;
2. бюджетні організації 32,4 тис. грн.;
3. інші 52,1 тис.грн..
4. Пільги
7,8 тис.грн.
5. Субсидія
- тис.грн.
Що стосується підсумків роботи міського комунального
підприємства в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, то даний період
пройшов задовільно, без збоїв завдяки повсякденній роботі та виконанню
заходів по підготовці до роботи в осінньо - зимовий період.
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» та постанови КМУ від 20 квітня
2016р. №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків», рішення міськвиконкому від 30.06.2016р. № 63
з балансу міського комунального підприємства було знято 31 житловий
будинок, на сьогоднішній день в 12 житлових будинках створено ОСББ.
Згідно кошторисних призначень у 2018 році міським комунальним
підприємством було виконано ряд робіт по капітальному та поточному
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ремонту доріг місцевого значення, мереж вуличного освітлення та інших
робіт на об’єктах комунальної власності міста.
Також було заготовлено необхідну кількість підсипочного матеріалу
для утримання доріг місцевого значення в осінньо- зимовий період 2018-2019
років, завжди був в наявності необхідний інвентар для боротьби з
ожеледицею та сніговими заметами. Наявний спецтранспорт яким
проводилась розчистка доріг та тротуарів від снігового покрову був у
справному стані, , завжди були в наявності паливно- мастильні матеріали.
Комунальне підприємство „Благоустрій”, на яке покладено функції
по благоустрою міста, виконало всі заплановані заходи по підготовці до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років.
За 2018 рік КП «Благоустрій» надано послуг підприємствам, установам,
організаціям та населенню на суму 1949,9 тис.грн., в результаті чого вивезено
18068,7 .м.куб. твердих побутових відходів, за 1-й квартал 2019р. –
4953,8м.куб. на суму 744,4 тис.грн.
На сьогоднішній день КП «Благоустрій» обслуговує 134 контейнери
ємкістю 1,1 м.куб.,з них:
- на вулицях м. Яремче - 20 шт.
- на вулицях пр. Дора
- 25 шт.
- на вулицях пр. Ямна
- 23 шт.
- в організаціях та установах міста – 38 шт.
- в організаціях та установах с.Татарів – 5 шт.
- смт.Ворохта - (по замовленню) – 23 шт.
Крім того, підприємством обслуговується 715 індивідуальних
контейнерів об’ємом 120л, а також контейнери для збору пет-пляшки. У 2018
році придбано 38 контейнерів для збору ТПВ місткістю 1.1 м. куб – 23 шт.
пластикових та 15 шт. металевих, з яких 31 шт. передано в користування
споживачам.
На балансі підприємства знаходиться 6 сміттєвозів, 2 з яких технічно
несправні.
По закладах бюджетної сфери варто відмітити, що в 2018 році
керівники бюджетних установ в основному виконали всі заплановані заходи,
внаслідок чого минулий опалювальний сезон розпочався своєчасно,
аварійних ситуацій не виникало.
Заходи , які були заплановані до підготовки навчальних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років виконані на 100,0 % .
До роботи в зимових умовах було підготовлено 9 загальноосвітніх
навчальних закладів із 9 та 5 дитячих садків із 5, що становить 100%
Управлінням освіти обслуговується 952,3 п.м. тепломереж, 903,3 п.м.
із них попередньо ізольовані в пінополіуретановій оболонці, 49 п.м.
пластмасові, теплоізольовані. Стан тепломереж хороший.
Проводиться підготовка котелень навчальних закладів управління освіти
до нового 2018/2019 опалювального сезону. На даний час виконано ряд
основних міроприємств, які потребували значних кошторисних витрат, на
що із місцевого бюджету було виділено – 80,808 тис.грн.:
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 Проведено
заміри контуру заземлення котелень та приміщень
навчальних закладів - 31,974 тис.грн. – профінансовано 31,974 тис.грн.
 Проведено перезарядку 113 вогнегасників на суму 19,642 тис. грн.профінансовано 19,642 тис.грн.
 На повірку манометрів виділено та профінансовано 6,725 тис.грн.
 Придбано нових вогнегасників для Яремчанської ЗОШ І-ІІІст №2 на
суму -10,074 тис.грн.
 Проведено ремонт газового лічильника Микуличинської ЗОШ І-ІІІст.5,356тис.грн.
 Розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування
вузлів обліку природного газу в приміщеннях Яремчанської ЗОШ ІІІст.№3 та ЦПРДЮ- 7,037 тис.грн
В 2018 році на розвиток матеріально-технічної бази навчальних
закладів виділено 1771,0 тис.грн. , із них: субвенція обласного бюджету –
1312,0 тис.грн., кошти місцевого бюджету- 459,0 тис.грн.
Дані кошти призначені для виконання таких робіт – субвенції обласного
бюджету -1312,0 тис грн. , із них освоєно станом на 15.09.2018 року 775,2тис.грн.:
 капітальний ремонт спортивного майданчика Яблуницької ЗОШ ІІІІст. – 150,0 тис.грн. -освоєно -45,0 тис.грн.
 придбання штучної трави для міні поля 230,0 тис.грн. -70,0 тис.грн.;
 капітальний ремонт спортивного майданчика Яремчанської ЗОШ ІІІІст. 650,0 тис.грн.- освоєно 619,2 тис.грн,;
 зміцнення матеріальної бази Яблуницької ЗОШ І-ІІІст. 41,0 тис.грн. –
освоєно – 41 тис.грн.
 придбання спортивного інвентарю для Микуличинської ЗОШ І-ІІІст.
41,0 тис.грн . – не профінансовано;
 Придбання штучної трави для Микуличинської ЗОШ І-ІІІст. – 200,0
тис.грн. – не профінансовано.
кошти місцевого бюджету: - 459,0тис.грн., із них освоєно- 146,3 тис.грн.
 Реконструкція Вороненківської ЗОШ Іст – 100,0 тис.грн. – освоєно
73,3 тис.грн.,
 на придбання матеріалів для поточного ремонту навчальних закладів359,0тис.гр.-освоєно -73,0 тис.грн.
Основною проблемою підготовки до опалювального сезону була
заборгованість Ворохтянської ЗОШ І-ІІІст. за отриману теплову енергію в
сумі 395,1тис.грн, на ліквідацію якої не було кошторисних призначень . На
завершення опалювального сезону дана заборгованість становить 59,996
тис.грн.
Разом з тим існує ряд проблем над якими управління освіти
продовжуватиме працювати.
Необхідно вирішити питання влаштування
автономного джерела тепла в дошкільному закладі «Гірський струмочок»,
потребують заміни газові котли Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2, необхідно
звернути більшу увагу на виділення коштів на реалізацію заходів по
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енергозбереженню - це утеплення фасадів, дахів, заміна електричних
лампочок на енергозберігаючі; на виконання заходів щодо організації
безбар’єрного доступу до будівель та приміщень навчальних закладів; на
виконання заходів протипожежної безпеки в навчальних закладах- це
обробка дерев’яних конструкцій
вогнетривким розчином, обладнання
приміщень автоматичною пожежною сигналізацією, забезпечення закладів
необхідною кількістю засобів пожежогасіння.
Через брак коштів в місцевому бюджеті проблематичним залишається
питання заміни пічного опалення на локальне в дитячій школі мистецтв по
вул..Свободи 252 та в бібліотеці по вул. Хоткевича, 6.
З метою безперебійної і високоякісної роботи житлово-комунальних
підприємств та бюджетних установ м.Яремче під час опалювального сезону
2018/2019 років міськвиконкомом
розроблено відповідні заходи щодо
підготовки об'єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2019/2020 років ( додається ).

Начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житловокомунального господарства
міськвиконкому

Юрій Сіщук

