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Про хiд пiдготовки об'скгiв яtцтловокомунального господарства та
об'сrсгiв соцiальпо-кульryрноi сфери
осiцньом. Лозова до роботп
зимовому перiодi 2016-2017 р.р.

в

Керуючись п. 1 власних повновФкень ст. 30 Закону Украi'шл <Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, ст. 7 Закону УкраiЪи <Про житловоKolu},rra,rbHi посJI)тID), заслухавши iнформацiю начшIьника управлiнrrя
житлово-коNry,нальЕого юсподарства та будiвництва Micbкoi рад,I
За.гtiзiнського О.М. <Про хiд пiдготовки об'ектiв житлово-ком},Еапьною

об'екгiв соцiшtьно-культурноi
господарства та
м. Лозова до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2016-2017

сфери

poKiB>,

виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

з

пiдготовки об'сктiв житлово-комунаJIьного господарства
та об'ектiв соцiально-купьтурноТ сфери м. Лозова до роботи в ocirrHboзимовоltfу перiодi 2016-2017 poKiB визнати такими, що проведенi на
належному piBHi (лолаrоться).
2. Управлiнню житлово-комунапьного господарства та будiвництва
MicbKoi рали (За,лiзiнський О.М.) проконтролювати:
- завершеннJI капiта:rьного та поточного ремонту дорiг в м. Лозова за
рахlпrок KormiB мiського бюджету;
- цроведенЕя реконструкчii водопроводу по проспекту Перемоги в
MicTi Лозова;
- затurанованi роботи вiдповiдно до графiку заповнеI ш та з ryску
систем теплопостачанЕя.
З.,Щиректору комунаJlьного пiдприемства (Житлова управJIяюча
компанiл> MicbKoi ради (Фiндюкевич О.Г.) в TepMiH до 01.10.20lб року
завер Iити роботи з пiдготовки житловIr( будинкiв до експ,туатацii в
осiнньо-зимових умовах.
4. Начальrтику ком)дtапьного пi.щIриемства <€ко-Сан> MicbKoi ради
(Селезньову B.I.) в TepMiH до 31,10.2016 року створити необхiдний запас
1. Заходи

2

пiцано-сольовоi сумiшi для посипанIlя дорiг та Tpoтyapis в
перiод ожеледицi та заверrrп.rти виконання поючною та капiтшrьних
peMoHTiB дорiг м. Лозова.
5, Фiнансовому управлiнню MicbKoi рали (Мосенцевiй Т.С.) в межах

затверджених лiмiтiв профiнансувати управлiння житлово-комунмьного
господарства та будiвництва MicbKoi ради для проведення своечасни)(

розрахункiв

за

житлового фонду.

енергоносii

та

проведенкя капiтального ремонry

6. Рiшення

виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 24 травня
2016 року Nч 334 <Про планування пiдготовки житлово-комунальною

господарства та об'сктiв соцiально-кульryрноi сфери м. Лозова до роботи
в осiнньо-зимовому перiодi 20|6-2017 poKiB>> вважати таким, що втратиJIо
чиrдriсть.
7. Контроль за виконанням рiшення покпасти на заступннка мiського
голови ершова С.А

мiський голова

Зшriзiнський, 2-20-15
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С.В. Зелецський
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.Щодаmк
до рrшенЕя виконавчого KoMi т€ту

бtrу
Iнформацiя про хiд пiдготовки об'сrсгiв жштлово-комунального
господарства та об'ектiв соцiально-культурноi сферц
м. Лозова до роботш в осiнньо-зимоволлу перiодi 2Dlf.Z0l7
р.р.

на пiдприемствж, органiзацiях та установах MicTa виконаний
комплекс необхiднrж заходiв щодо ста.пою фlтrкцiонуванrrя об'ектiв
теплопостачання, водопостачаншl i водовiдведенrrя, житловою фондr,

закладiв соцiшrьно-культурноi сфери MicTa в осiнньо-зимових ylt{oBax.
Станом на 23 вересrrя 20lб року повнiстю пiдгоmвленi до роботи в
осiнньо-зимових 1лловах lб мiських котелень, проведено замiну 0,8 км
мереж опалення (у двотубному вимiрi).

У

та

водовiдведенвя пiдготовлено: 3
б каналiзацiйних насосних станцiй,
1 комплекс очисних споруд, водопровiдно-каналiзацiйнi мережi.
Вiдремонтовано 0,8 км мереж водопостачlшня та 0,35 км мереж

га;ryзi водопостачання
водопровiднi HacocHi станцii,
каналiзацii.

У

житловому фондi коIqrrальноТ власЕостi проведено поточний
ремонт 8444 м2 покрiвлi, 1753 м.п. мiжпанельних швiв, l74 шт. вхiдних
дверей, проведено ремонт 4З0 м трубопроводiв центра:Iiзованого
теплопостачанItя, вiдремонтовано 390 м мереж водопостачаннJI та 580 м
мереж водовiдведеЕЕя, проведено склiнrrя рам в пiд'iздах будинкiв в
-. Ml -,лoo,€
lJo м2 .
За рахlrrок мiсцевого бюджеry виконано капiтальний ремоrrг дорiг
комунмьноТ власностi обсягом l1781,4 тис,м' на зага.JrБну суму
2 871,759тис.грн.

Поmчним ремонтом, за рахунок мiського бюджету, вiдремонтовано

3567,4м'мiсьrcтх дорiг на сулtу 1 200,863тис.грн.
На достатньому piBHi виконанi зФ(оди по пiдготовцi заюIадiв освiти,
медицини, спорту та культ}?и до функцiонування в осiнньо-зимовий
перiод.

Керуючий справами
виконкому
залiзiЕськи й, 2-20-15
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