
 

 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
06.07.2018 № 342 

 
Про підготовку  паливно - 
енергетичного комплексу до   
роботи  в  осінньо-зимовий період 
2018/2019 років  та його проходження 
 
 
 

  Керуючись статтями 16, 20 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою проведення своєчасної та надійної підготовки до роботи  
в осінньо-зимовий період 2018/2019 років підприємств паливно-енергетичного 
комплексу та об’єктів соціально-побутової сфери, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
    

1. Департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; 
освіти і науки; культури, туризму,  національностей та релігій; охорони 
здоров’я; Управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації та Службу у справах дітей облдержадміністрації:  
          1) передбачити під час складання проекту обласного бюджету на 2019 рік 
100-відсоткову потребу в асигнуваннях  на  оплату  енергоносіїв для 
бюджетних  установ; 
         2) забезпечити укладання бюджетними установами й організаціями, що 
належать до сфери їх управління,  договорів з електро- та газопостачальними 
підприємствами на споживання енергоносіїв на 2019 рік; 
         3) забезпечити споживання енергоносіїв кожною бюджетною установою 
та організацією, виходячи з обсягів асигнувань, передбачених у кошторисах 
бюджетних установ,  та  виконання заходів з економії паливно-енергетичних 
ресурсів; 
         4) проінформувати Департамент промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації до 25.10.2018. 
 

2.  Голів районних державних адміністрацій та рекомендую міським 
головам міст обласного значення, сільським, селищним, міським головам 
об’єднаних територіальних громад: 
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         1) передбачити під час уточнення місцевих бюджетів на 2018 рік та 
складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік 100-відсоткову потребу в 
асигнуваннях на оплату енергоносіїв для бюджетних установ; 
         2) виконати заходи, передбачені в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього 
розпорядження; 
          3) забезпечити проведення поточних розрахунків за спожитий природний 
газ та електричну енергію бюджетними установами та організаціями на 
підвідомчій території; 
         4) вжити заходів щодо створення необхідних запасів рідкого, твердого           
палива відповідно до запланованих обсягів; 
         5) проінформувати Департамент промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації до 25.10.2018. 

 
3. Запропонувати ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»,              

ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», філії Дніпровської ГЕС      
ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВП «Дніпровська 
електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго»: 
          1) вжити  заходів  щодо  забезпечення  надійної експлуатації  обладнання 
та електричних мереж у період максимального осінньо-зимового навантаження  
2018/2019 років; 
         2) забезпечити належну охорону об’єктів електроенергетики;  
         3) подати  Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації  інформацію  про  стан  готовності  енергетичних об’єктів 
до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років до 25.10.2018 та 
проходження на підприємстві зимового періоду 2018/2019 років до 01.04.2019.   

 
4. Запропонувати ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ», ПАТ «Мелітопольгаз», 

Запорізькому лінійному  виробничому  управлінню  магістральних  
газопроводів філії  «Управління магістральних газопроводів  «Харківтрансгаз» 
АТ «Укртрансгаз» з метою попередження аварійних ситуацій на магістральних 
і газорозподільних мережах:  
         1) забезпечити підготовку систем газопостачання до стабільної та 
безаварійної  роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019  років;  
         2) подати  Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації інформацію про стан готовності підприємства до роботи 
в осінньо-зимовий період 2018/2019 років до 25.10.2018 та проходження на 
підприємстві зимового періоду 2018/2019 років до 01.04.2019. 
 

5. Запропонувати  ПАТ  «ЗАПОРІЖГАЗ»:  
          1) до 15.07.2018 скласти та затвердити графік переведення промислових 
підприємств області на використання резервних видів палива під час 
похолодань в осінньо-зимовий період 2018/2019 років згідно з вимогами 
Порядку переведення підприємств на резервні види палива, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 263; 
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          2) подавати Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації щомісяця, до 15 числа наступного періоду, інформацію 
про наявність резервного палива на підприємствах відповідно до  графіка 
переведення промислових підприємств області на резервні види палива під час 
похолодань в осінньо-зимовий період 2018/2019 років протягом опалювального 
періоду. 

 
6. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації: 
         1) запровадити моніторинг за станом підготовки підприємств паливно-
енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років 
та його проходження; 
         2) підготувати інформацію про хід виконання цього розпорядження голові 
обласної державної адміністрації до 05.11.2018 та 10.04.2019.  
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної  державної  адміністрації Бабаніна О.О. 

 
 
 
Голова                                                                                        К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 


