УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
07.08.2014

№ 141

Про підготовку об’єктів
господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий
період 2014/15 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Правил
технічної експлуатації теплових установок і мереж», на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2014
року № 139 «Про підготовку об’єктів господарського комплексу області до
роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року», рішення колегії районної
державної адміністрації від 12 червня 2014 року, з метою забезпечення якісної
підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року, своєчасного початку
опалювального сезону:
1. Затвердити заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року
(додаються).
2. Утворити районний оперативний штаб для організації підготовки
об’єктів господарського комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2014/15 року та затвердити його склад згідно з додатком.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації: освіти
(Левченко В.П.); охорони здоров’я (Біленець Н.І.); культури (Кльоц І. В.); праці
та соціального захисту населення (Островська О.Г.) спільно з сільськими,
селищними та Олевським міським головами, керівниками підвідомчих
підприємств і організацій:
1) Забезпечити виконання комплексних заходів щодо підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2014/15 року, завершити заготівлю палива та
укладання угод на постачання природного газу.
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2) В термін до 01 жовтня 2014 року згідно затверджених заходів
здійснити пробні пуски на всіх об’єктах теплопостачання та у подальшому
утримувати теплові мережі цих об’єктів в робочому гідравлічному режимі
з готовністю розпочати опалювальний період.
4. Рекомендувати сільським, селищним, Олевському міському
головам, керівникам підвідомчих підприємств і установ:
1) До 20 серпня 2014 року провести аналіз фінансово-економічного
стану, розробити та затвердити заходи, спрямовані на їх фінансове
оздоровлення.
2) Привести тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно
-обгрунтованого рівня.
3) Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення про
необхідність забезпечення стовідсоткової оплати за спожиті енергоносії та
надані житлово-комунальні послуги, про порядок оформлення субсидій,
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків через засоби
масової інформації, особисті зустрічі тощо.
4) Спільно з підприємствами житлово-комунального господарства
продовжувати роботу в напрямі налагодження співпраці з відділами державної
виконавчої служби з метою виконання прийнятих судових рішень про
стягнення заборгованості із споживачів.
5) До 01 жовтня 2014 спільно з власниками (балансоутримувачами)
забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів
та внутрішньобудинкових систем газопостачання, герметизацію вводів
інженерних комунікацій у будинки.
6) Забезпечити належне утримання існуючих полігонів твердих
побутових відходів і сміттєзвалищ та ліквідацію несанкціонованих
сміттєзвалищ.
7) До 01 жовтня 2014 року забезпечити виконання затверджених заходів,
визначених даним розпорядженням, про що щомісяця 8 і 23 числа інформувати
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації.
5. Структурним підрозділам райдержадміністрації та сільським,
селищним, Олевському міському головам (за згодою), керівникам
підвідомчих підприємств і організацій ужити заходи з енергозбереження
шляхом модернізації котельного обладнання, впровадження попередньо
ізольованих пінополіуретаном труб; використання електроенергії у системах
теплозабезпечення, термомодернізації будинків, переведення котелень на
альтернативні види палива та опрацювати питання про шляхи фінансування
(кошти державного бюджету, інвесторів, кредити, оренда, концесія, державноприватне партнерство).
6. Рекомендувати філії „Олевський райавтодор” ДП „Житомирський
облавтодор” забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання
снігу та створення необхідних запасів протиожеледних сумішей, паливно-мастильних та ремонтних матеріалів.
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7. Попередити сільських, селищних, Олевського міського голів,
керівників підвідомчих підприємств і організацій про їх персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку об’єктів до сталої роботи в
осінньо-зимовий період 2014/15 року.
8. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання
заходів, визначених даним розпорядженням, щомісяця 1 і 15 числа наступного
періоду надавати райдержадміністрації та департаменту житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
9. Структурним підрозділам райдержадміністрації: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Ніколайчук В.П.);
економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі (Рудницька Л.Л.); праці та
соціального захисту населення (Островська О.Г.); освіти (Левченко В.П.);
охорони здоров’я (Біленець Н.І.); культури (Кльоц І. В.); спільно з сільськими,
селищними та Олевським міським головами (за згодою), керівниками
підвідомчих підприємств і організацій узяти під особистий контроль питання
виконання обсягів з підготовки об’єктів господарського комплексу та
соціальної сфери району до сталого проходження опалювального сезону
2014/15 року.
10. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації (Завакевич В.Л.) висвітлювати у засобах масової
інформації хід підготовки об’єктів господарського комплексу та соціальної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року.
11. Підсумки підготовки господарського комплексу та соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року винести на розгляд
колегії райдержадміністрації у вересні 2014 року.
12. Контроль за виконання розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Котвицького Л.П.
Голова адміністрації

В.І.Пилипчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
07.08.2014
№ 141
Заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу та соціальної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року
1. Сільські, селищні та Олевська міська ради
№
п\п

1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1

Назва заходу

Зольнянська сільська рада
Проведення поточного ремонту
каналізаційної системи дитячого садка
Косметичний ремонт приміщення сільського
клубу с. Сердюки
Косметичний ремонт приміщення бібліотеки
с. Зольня
Капітальний ремонт пічного опалення
сільського клубу в с. Ковальово
Очистка грубок та димоходів від сажі
Завезення палива по установах сільської
ради
Журжевицька сільська рада
Проведення поточного ремонту сільського
клубу в с. Рудня
Проведення поточного ремонту приміщень
бібліотеки в с. Журжевичі
Завезення палива по установах сільської
ради
Кам’янська сільська рада
Перевірка справності опалення, чистка
димових каналів БК в с. Кам’янка,
Перевірка справності опалення, чистка
димових каналів приміщень сільської ради
Обслуговування системи опалення дитячого
садка «Світлячок».
Завезення палива по установах сільської
ради
Бучманівська селищна рада
Поточний ремонт систем опалення
(селищної ради та будинку культур)
Поточний ремонт приміщень (селищної
ради, будинку культур)
Завезення палива по установах селищної
ради
Зубковицька сільська рада
Технічне обслуговування опалювальної

Термін виконання

До 15.08.2014
До 20.08.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 15.08.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 20.08.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 15.09.2014
До 01.10.2014
До 20.08.2014

Відмітка про
виконання

5
2
3
1
2
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2

котельні дитячого садка
Технічне обслуговування опалювальної
системи будинку культури
Завезення палива по установах сільської
ради
Майданська сільська рада
Поточний ремонт пічного опалення в усіх
установах сільської ради
Завезення палива по установах сільської
ради
Хочинська сільська рада
Перевірка справності опалення сільської
ради
Завезення палива по установах сільської
ради
Юрівська сільська рада
Поточний ремонт опалювальної системи
дитячого садка
Завезення палива по установах сільської
ради
Жубровицька сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Лопатицька сільська рада
Капітальний ремонт приміщення будинку
культури (заміна дверей, вікон)
Відновити опалювальну систему в будинку
культури
Завезення палива по установах сільської
ради
Кишинська сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Завезення палива до котельні сільської ради
Тепеницька сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Завезення палива по установах сільської
ради
Замисловицька сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Завезення палива по установах сільської
ради
Стовпинська сільська рада
Проведення поточного ремонту системи
опалення приміщень сільської ради та ФАПу
в с. Стовпинка
Завезення палива по установах сільської
ради

До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 15.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 20.08.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.10.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014

До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014

6
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Радовельська сільська рада
Перевірка системи опалення всіх установ
сільської ради
Косметичний ремонт клубу в с. Пояски
Косметичний ремонт бібліотеки в с.Пояски
Завезення палива по установах сільської
ради
Дружбівська селищна рада
Проведення поточного ремонту, перевірка
системи опалення установ селищної ради
Завезення дров в установи селищної ради
Жовтнева сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Заміна вікон на пластикові в будинку
культури с. Жовтневе
Завезення палива по установах сільської
ради
Комсомольська сільська рада
Косметичний ремонт приміщень сільської
ради
Проведення капітального ремонту ДНЗ в
с. Комсомольське
Завезення палива по установах сільської
ради
Новобілокоровицька селищна рада
Промивання системи опалення приміщень
селищної ради
Поточний ремонт котельні, приміщень
селищної ради
Обслуговування системи опалення дитячого
садка № 3 „Сонечко", встановлення
твердопаливних котлів.
Поточний ремонт приміщення МПО та
грубок опалення
Промивка та обслуговування системи
водяного опалення та ремонт приміщення
котельні МПО
Завезення палива по установах селищної
ради
Олевська міська рада
Заміна котлів на енергозберігаючі в
кількості 2 шт. в д/с № 1
Проведення косметичного ремонту ДНЗ
Завезення палива по дитячих садочках

До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 20.08.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 01.09.2014
До 01.10.2014
До 01.09.2014
До 15.09.2014
До 01.10.2014
До 01.10.2014
До 15.08.2014
До 01.10.2014
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2. Олевське ОП «Теплових мереж»
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8
1.9
1.10
1.11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Назва заходу, робіт

Термін
виконання

І. Об’єкти теплопостачання
Уточнити приєднані теплові навантаження
До 01.09.2014
Укласти (переглянути) договори з надання послуг з
До 01.09.2014
централізованого опалення
Укласти договори на постачання палива та ел. енергії
До 01.09.2014
Провести контроль встановлених теплових
До 01.09.2014
лічильників у споживачів теплової енергії
Виконати періодичну повірку ЗВТ
До 01.09.2014
Укомплектувати котельні обслуговувальним
До 01.09.2014
персоналом та провести його навчання та перевірку
знань
Поновити та затвердити температурні графіки
До 01.09.2014
відпуску теплової енергії , інструкції з експлуатації
устаткування, охорони праці та інші
Провести поточний ремонт і ТО котлоагрегатів та
До 01.09.2014
іншого котельного обладнання, внутрішніх газо -, водо
- і електромереж
Провести поточний ремонт і ТО теплових мереж та
До 01.09.2014
теплових камер
Провести випробування котлоагрегатів, теплових
До 01.09.2014
мереж, пристроїв релейного захисту та проти аварійної автоматики відповідно до вимог НТД
Забезпечити котельню на твердому паливі запасом
До 01.09.2014
палива для роботи котлоагрегатів на відходах
деревини в межах 100 т.у.п.
2.Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства
Укласти (переглянути) договори з надання послуг
До 01.09.2014
централізованого водопостачання та водовідведення
Провести контроль встановлених лічильників води у
До 01.09.2014
споживачів
Виконати періодичну звірку ЗВТ
До 01.09.2014
Поновити та затвердити інструкцію з експлуатації
До 01.09.2014
устаткування, охорони праці та інші.
Технічне обслуговування та ремонт насосів
До 01.09.2014
артсвердловини та станції ІІ –го підйому
Ремонт та обслуговування трубопроводів допоміжного До 01.09.2014
обладнання та запірної арматури КНС, станції ІІ- го
підйому
Техобслуговування електрообладнання та РУ
До 01.09.2014
Поточний ремонт будівель КНС, артсвердловини,
До 01.09.2014
станції ІІ –го підйому
Гідравлічне промивання дворових та вуличних
До 01.09.2014
каналізаційних колодязів
Техобслуговування зовнішніх водонапірних мереж та
До 01.09.2014
оглядових колодязів
Очистка та знезараження РЧВ та водогінних мереж
До 01.09.2014

Відмітка
про
виконання

8
2.12
2.13

Техобслуговування та очистка фільтра деганізації та
знезалізнення води
Капітальний ремонт, заміна ділянок трубопроводів
водонапірних мереж та колодязів по вул. Промислова,
40 років Перемоги.
3. Житловий фонд

До 01.09.2014
До 01.09.2014

3.1

Провести поточний ремонт і ТО внутрішньобудинкових До 01.10.2014
систем тепло - водопостачання та водовідведення

3.2

Перевірити стан підготовки будівель і споруд до
осінньо-зимового періоду

До 01.10.2014

3.3

Провести відновлення теплової ізоляції

До 01.10.2014

3.4

Провести перевірку герметизації інженерних вводів

До 01.10.2014

3.5

Технічне обслуговування і заміна відключаючої
арматури на внутрішньобудинкових мережах

До 01.10.2014

3. Новобілокоровицьке багатогалузеве комунальне підприємство
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Види робіт

Будинок

один.
виміру

Завдання
з підготовки

Ремонт дверей в під’їздах
Ремонт покрівлі
(рубероїдної)
Заміна окремих ділянок
водопроводу
Скління дерев’яних рам
Ремонт руберойдної
покрівлі
Заготівля дров
Ремонт каналізаційних
колодязів

Фрунзе 6,11,13,19,20
Фрунзе 7,13,18,19.

шт.
м²

6
300

Фрунзе 20

м.п.

30

м2
м2

5
30

м3
шт

10
25

Встановлення котла на
твердому паливі
Улаштування грубки
опалення
Кап. ремонт покрівлі
азбофанерної
Заготовка дров для ПТО

ВКГ, машинний зал

шт

1

Очисні споруди №1

шт

1

Станція
обеззалізування
гараж

м2

50

м2

10

Ремонт покрівлі
Частковий ремонт
огорожі
Скління дерев’яних рам

гараж ПТО
гараж

м²
м.п

50
30

гараж

м2

3

Фрунзе 14-16
очисні споруди КНС
№1
очисні споруди №1,2

Факти
чно
підгото
влено

%
підгот
овки

9

4. Дружбівське ПЖКГ
№
п/п

1
2
3
4
5

Назва заходу, робіт

Огородження водонапірної башти
Проведення капітального ремонту системи «Струя100» та заміна фільтруючого матеріалу
Заміна глибинного насосу на водозабірній
свердловині №1
Підготовка запасу піщано-сольової суміші
Заміна здвижок які знаходяться в аварійному стані

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

До 01.10.2014
До 01.10.2014
До 01.10.2014
До 01.10.2014

5. Відділ освіти Олевської районної державної адміністрації
№
п/п

1

2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12

Назва заходів

Забезпечити якісну і вчасну підготовку
матеріально-технічної бази навчальних закладів
та установ освіти до роботи в новому 2014-2015
навчальному році та осінньо-зимовий період.
Забезпечити вивезення необхідної потреби палива до
котелень навчально-виховних закладів.
Провести реконструкцію системи опалення із
встановленням теплогенератора модульного в
Новобілокоровицькій загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №3
Провести капітальний ремонт щодо покращення
енергозбереження Олевської гімназії ( утеплення фасадів,
заміна вікон, зовнішніх дверей та утеплення покрівлі ).
Провести переоснащення існуючої котельні ЗОШ с.
Варварівка без зміни конструктивних елементів будівлі із
встановленням 2-х котлів «Буран», що працюють на
твердому паливі ( при умові отримання грантової
допомоги по програмі «Кусаноне».
Провести капітальний ремонт щодо покращення
енергозбереження будівлі Білокоровицької ЗОШ №1 ,
Бучманівської та Стовпинської ЗОШ ( в рамках участі у
проекті цільових екологічних інвестицій щодо здійснення
заходів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського
протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну
клімату) при умові виділення коштів .
Провести промивання та очищення систем опалення ,
частково пічного опалення в загальноосвітніх закладах.
Провести поточний ремонт котлів у Копищенській ЗОШ.
Привести у належний стан спортивні площадки,
спортивні зали та кімнати.
Провести поточний ремонт шкільних приміщень, меблів
та обладнання.
Провести заміри омічного опору в навчально-освітніх
установах .
Спрямувати кошти бюджету, передбачені на капітальні та

Термін
виконання

До 15.08.14

До 01.09.14
До 01.09.14

До 01.09.15
До 01.09.14

До 01.09.14

До 15.08.14
До 01.10.14
До 15.08.14
До 15.08.14
До 15.08.14
На протязі

Відмітка про
виконання

10

13
14
15
16
17

18
19
20
21

поточні ремонти , першочергово на виконання робіт щодо
підготовки матеріально-технічної бази навчально-освітніх
установ до нового навчального року та подальшого
впровадження заходів з енергозбереження.
Провести у всіх навчально-освітніх закладах обстеження
та очищення колодязів, артезіанських скважин.
Привести у належний стан закріплені за навчальноосвітніми закладами території.
Провести вчасне списання матеріалів, витрачених на
проведення ремонтних робіт.
Оформити акти готовності навчально-освітніх закладів до
нового навчального року.
Провести своєчасне укладання договорів з
постачальниками комунальних та транспортних послуг,
тепло - та газопостачальниками, підприємствами,
сільськими, селищними радами для забезпечення
стабільної подачі тепла в опалювальний період ,
підвезення учнів та педагогічних працівників до
навчально-освітніх установ.
Розглянути стан готовності навчально-освітніх закладів
до нового навчального року на серпневих педагогічних
радах та піклувальних радах шкіл.
Надавати відділу освіти оперативну інформацію про хід
підготовки об’єктів до нового навчального року кожної
п’ятниці до 10 години
Провести обстеження навчально-освітніх установ щодо
готовності матеріально-технічної бази до роботи в новому
2013-2014 навчальному році та осінньо-зимовий період.
Провести засідання колегії відділу освіти по виконанню
наказу № 109 від 19 травня 2014 року.

всього
періоду
До 15.08.14
До 15.08.14
серпень 14
До 30.08.14
До 15.08.14

29 .08.14
Щоп’ятниці
з 18.08.2014
по 22.08.14
До 29.08.14

6. Відділ культури Олевської районної державної адміністрації

№
п/п

Назва заходів

один.
виміру

Завдання
з
підготов
ки

1.

Завезення дров до котельні РБК

с/м

400,0

2.
3.

Завезення дров до музичної школи
Провести поточний ремонт
приміщення котельні будинку
культури РБК
Придбати твердопаливний котел

с/м
-

40,0
-

4.
5.
6.

Заміна електромережі приміщення
котельні музичної школи
Поточний ремонт фасаду музичної
школи

Факти
чно
підгот
овлено

До
01.10.2014
-

тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.

170,0
65,0
60,9

Термін
виконання

-

До
01.09.2014
До
01.10.2014
До
15.10.2014
До
01.10.2014

%
підготовки

11
7.

Поточний ремонт класів музичної
школи
Забезпечення дровами заклади
культури сільської мережі

8.

тис.
грн.
с/м

38,0
654

До
01.09.2014
До
01.10.2014

7.Комунальна установа «Олевська ЦРЛ»
№
п/п

Заходи

Термін
виконання

1.

Поточний ремонт відділень (фарбування, побілка)

2.

Виконати по всім відділенням поточних ремонтів
водопостачання, водовідведення.
Частково замінити труби теплопостачання на
території КУ
Заготовити тверде паливо на опалення ЦРЛ – 20142015 р.

3.
4.
5.
6.

Заготовити піскосуміш для посипання пішохідних
доріг
Виконати лабораторні заміри заземлення

7.

Проведення ТО силових щитів

8.

Виконати метрологічну повірку

9.

Виконати набивку на запірну арматуру по всім
колодязям

Відмітка про
виконання

До
01.09.2014
До
01.09.2014
До
01.09.2014
на протязі
опалювально
го періоду
До
01.09.2014
До
15.09.2014
До
20.09.2014
До
20.09.2014
До
25.09.2014

8. Комунальний заклад Олевської районної ради « Олевський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»
№
п/п

Заходи

Термін
виконання

1.

Проведення поточного ремонту в кабінетах
поліклінічного відділення
Проведення поточного ремонту в усіх АЗПСМ, ФАП,
ФП

До
01.09.2014
До
01.09.2014

2.

Відмітка про
виконання

Завезення дров
Назва закладу

один.
виміру

Завдання
з підготовки

Фактично
підготовлено

ОРЦПМСД (поліклініка,
м3
158
рентген-кабінет)
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ
Білокоровичі)
м3
70
3
Дружба
м
55
3
Жубровичі
м
35
Зольня
м3
23

%
підготовки

12
Зубковичі
Кам’янка
Кишин
Копище
Лопатичі
Радовель
Сущани
Майдан
Рудня Хочинська

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Бучмани
Жовтневе
Замисловичі
Комсомольське
Корощино
Рудня Бистра
Новоозерянка
Перга
Стовпинка
Хочине
Юрове

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Андріївка
Артинськ
Болярка
Будки-Комсомольські
Джерело
Діброва
Заборіччя
Ковальово
Лісове
Михайлівка
Млинок
Нові-Білокоровичі
Обище
Озеряни
Пояски
Рудня Бистра
Рудня Озерянська
Сарнівка
Сердюки
Соснівка
Устинівка
Журжевичі
Майдан Копищенський
Новобілокоровичі
Всього

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

30
78
36
45
28
35
35
33
28
ФАП
56
15
5
35
5
5
5
5
18
5
10
ФП
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
973
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9. Олевська філія « Олевський райавтодор» ДП «Житомирський
облавтодор»

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назва заходів

Ямковий ремонт а/б покриття
Профілювання та підсипання
автодоріг, покіс на узбіччях трав
Встановлення та заміна
дорожніх сигнальних знаків
Встановлення та заміна
сигнальних стовпчиків
Утримання автопавільйонів
Прибирання сміття на полосі
відводу
Влаштування дорожньої
розмітки
Влаштування розмітки типу
«ЗЕБРА»
Заготівля піскосуміші
Заготівля солі
Заготівля бензину
Заготівля дизпалива
Заготівля мастил

один.
виміру

Завдання
з
підготовки

м2
м2

950
280

шт.

100

шт.

200

тис. грн.
м2

45,7
69800

км

25

шт.

34

тис.тон.
тонн
тонн
тонн
тонн

1,6
180
12
20
0,2

Фактично
підготовлено

%
підготовки

10.Територіальний центр соціального обслуговування
надання соціальних послуг Олевського району
Кишинське стаціонарне відділення для постійного проживання

№
п/п

1.
2.

Назва заходів

Завезення дров до котельні
управління праці та соціального
захисту населення
Завезення дров до котельні
Кишинського стаціонарного
відділення

один.
виміру

Завдання
з
підготовки

с/м

180

с/м

360

В.о.начальника відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

Фактично
підготовлено

%
підготовк
и

Т.М.Кизилова
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Додаток
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
07.08.2014

№ 141

СКЛАД
районного оперативного штабу для організації підготовки об’єктів
господарського комплексу та соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2014/15 року
Котвицький
Леонід Петрович

- перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова штабу

Бочковський
Вячеслав Борисович

- керівник апарату районної державної
адміністрації, заступник голови штабу

Ніколайчук
Віктор Петрович

- начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, секретар
штабу
Члени штабу :

Біленець
Наталія Іванівна

- завідувач сектором охорони здоров’я
райдержадміністрації

Кльоц
Ірина Василівна

- завідувач сектором культури
райдержадміністрації

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник управління
фінансів райдержадміністрації

Коцур
Сергій Леонідович

- начальник Новобілокоровицького
багатогалузевого комунального підприємства
(за згодою)

Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Островська
Ольга Григорівна

- заступник начальника управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

15

Продовження додатка
Панченко
Олексій Анатолійович

- начальник ОП «Теплових мереж»
(за згодою)

Повар
Валерій Павлович

- начальник філії «Олевський райавтодор» ДП
«Житомирський облавтодор» (за згодою)

Рудницька
Леся Леонідівна

- начальник управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації

Світельський
Олег Володимирович

- головний спеціаліст сектору житловокомунального господарства , відділу
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

Стужук
Віктор Михайлович

- начальник Олевського районного сектору
Управління ДСНС України в Житомирській
області (за згодою)

Сулім
Іван Миколайович

- начальник Дружбівського підприємства
житлово-комунального господарства
(за згодою)

Штурба
Тетяна Лук’янівна

- начальник Олевської дільниці Коростенського
управління експлуатації газового
господарства (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.Б.Бочковський

