УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

16.07.2008

№ 261

Про підготовку паливно-енергетичного
комплексу до роботи в осінньозимовий період 2008/2009 років

Керуючись статтями 16, 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання Указу Президента України від 14.02.2008
№ 122/2008 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України
від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку
природного газу», керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 08.11.96 № 1358 «Про порядок переведення підприємств на резервні види
палива під час похолодань», з метою проведення своєчасної та надійної
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 років об’єктів
життєзабезпечення населених пунктів області, соціально-побутової сфери,
підприємств паливно-енергетичного комплексу:
1. Створити оперативний штаб з питання підготовки та сталого
проходження
підприємствами
паливно-енергетичного
комплексу
та
інфраструктури області осінньо-зимового періоду 2008/2009 років (далі-Штаб).
2. Затвердити склад Штабу (додається).
3. Визначити основними завданнями Штабу:
3.1. моніторинг підготовки підприємств паливно-енергетичного
комплексу та інфраструктури області до роботи в осінньо-зимовий період
2008/2009 років;
3.2. моніторинг проходження підприємствами паливно-енергетичного
комплексу та інфраструктури області зимового періоду 2008/2009 років.
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4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації, службі у справах неповнолітніх та управлінням
облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров'я; культури і туризму; у
справах сім'ї, молоді та спорту:
4.1. під час складання проекту обласного бюджету на 2009 рік
передбачити 100-відсоткове фінансування витрат на оплату енергоносіїв для
бюджетних установ;
4.2. забезпечити організацію укладання бюджетними установами й
організаціями, що належать до сфери їх управління, договорів з електро- та
газопостачальними підприємствами на споживання енергоносіїв на 2009 рік з
урахуванням забезпечення надання ними рахунків на оплату за споживання
енергоносіїв у поточному місяці до 25 числа цього ж місяця;
4.3. забезпечити споживання енергоносіїв кожною бюджетною установою
та організацією, виходячи з обсягів фінансування, передбачених у кошторисах
доходів та видатків, та виконання заходів з економії паливно-енергетичних
ресурсів;
4.4. до 28.09.2008 вжити заходів щодо забезпечення установами та
організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету, створення нормативних
запасів твердого та рідкого палива;
4.5. про виконання підпунктів 4.1., 4.2., 4.4. поінформувати Головне
управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до
01.10.2008.
5. Головам районних державних адміністрацій:
виконати пункт 4 цього розпорядження;
забезпечити своєчасне проведення в повному обсязі розрахунків за
спожиті енергоносії установами й організаціями, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів;
забезпечити до 01.11.2008 проведення підприємствами комунальної
теплоенергетики поточних розрахунків за спожитий природний газ та
електричну енергію, а також створення умов для організації закупівлі газу, у
тому числі за рахунок залучення кредитних ресурсів для цих підприємств і
своєчасного початку опалювального сезону;
винести на розгляд сесій відповідних рад питання щодо
відшкодування підприємствам комунальної теплоенергетики різниці в тарифах
з місцевого бюджету, що виникла в 2005, 2006, 2007 роках, а також в І кварталі
2008 року з причини підвищення ціни на природний газ;
розглянути питання про надання фінансової підтримки
підприємствам комунальної теплоенергетики для закупівлі природного газу
протягом зимового періоду;
до 01.10.2008 забезпечити виконання графіків погашення
підприємствами комунальної теплоенергетики заборгованості перед ДК «Газ
України» за використаний в 2006, 2007 та 2008 роках природний газ;
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щомісяця до 20 числа надавати до Головного управління
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації інформацію
про хід роботи на підзвітних територіях з підвищення дисципліни та стан
розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний
газ.
5.8. про виконання підпунктів 5.2., 5.4., 5.5., 5.6. поінформувати Головне
управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до
01.10.2008.
6. Покласти персональну відповідальність на голів районних державних
адміністрацій за рівень розрахунків за спожиті енергоносії на підвідомчих
територіях, передусім за спожитий природний газ підприємствами комунальної
теплоенергетики.
7. Рекомендувати міським головам міст обласного значення:
7.1. виконати пункт 5 цього розпорядження;
7.2. привести діючі тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня
економічно обґрунтованих або забезпечити своєчасно й в повному розмірі
відшкодування з місцевих бюджетів різниці між затвердженим розміром
тарифів і витратами на виробництво цих послуг.
8. Запропонувати ВП "Запорізька АЕС", ВАТ “Дніпроенерго”,
Дніпровській
ГЕС,
ВАТ
“Запоріжжяобленерго”,
Дніпровській
електроенергетичній системі:
8.1. вжити
заходів
щодо
забезпечення
надійної експлуатації
обладнання та електричних мереж у період максимального осінньо-зимового
навантаження 2008/2009 років;
8.2. забезпечити належну охорону об’єктів електроенергетики;
8.3. подати інформацію про підготовку енергетичних об’єктів до роботи
в осінньо-зимовий період 2008/2009 років Головному управлінню
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 28.09.2008.
9. Запропонувати ВАТ «Дніпроенерго» вжити заходів щодо недопущення
понаднормового простою завантажених вагонів під час проведення перевірки
якості вугілля.
10. Запропонувати ВАТ "Запоріжгаз", ВАТ "Мелітопольгаз",
Запорізькому лінійному
виробничому
управлінню
магістральних
газопроводів управління магістральних газопроводів “Харківтрансгаз” з метою
попередження аварійних ситуацій на магістральних і газорозподільних
мережах:
10.1. забезпечити підготовку систем газопостачання до стабільної та
безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2008/2009 років;
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10.2. скласти щомісячні графіки постачання природного газу відповідно
до доведених лімітів;
10.3. звернути увагу на те, що обсяги обмежень постачання природного
газу не повинні призвести до зупинення теплогенеруючого обладнання.
10.4. подати інформацію про стан готовності до роботи в осінньозимовий період 2008/2009 років до Головного управління промисловості та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 28.09.2008.
11. Запропонувати ВАТ “Запоріжжяобленерго” забезпечити постачання
електричної енергії тільки за умов здійснення повної поточної оплати та
виконання графіка погашення заборгованості за спожиті енергоносії, за
винятком об’єктів життєзабезпечення та стратегічного призначення, відповідно
до абзацу 12 статті 6 Закону України “Про теплопостачання”, порядок
обмеження яких здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обсяги
обмежень не повинні призвести до зупинення теплогенеруючого обладнання у
разі обмеження обсягів постачання енергоносіїв.
12. Запропонувати ВАТ “Запоріжгаз”:
12.1. до 15.07.2008 скласти та затвердити графік переведення
промислових підприємств області на використання резервних видів палива під
час похолодань в осінньо-зимовий період 2008/2009 років згідно з вимогами
Порядку переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань
в осінньо-зимовий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.11.96 № 1358 «Про порядок переведення підприємств на
резервні види палива під час похолодань»;
12.2. відповідно до графіка переведення промислових підприємств
Запорізької області на резервні види палива під час похолодань в осінньозимовий період 2008/2009 років, протягом опалювального періоду, щомісяця до
5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати інформацію про
наявність резервного палива на підприємствах до Головного управління
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
13. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Запорізькій області:
13.1. вжити заходів щодо забезпечення сталої експлуатації автомобільних
доріг загального користування у зимовий період 2008/2009 років;
13.2. інформувати щоп’ятниці, а у разі ускладнення погодних умов
щодня Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації про умови експлуатації доріг загального користування,
наявність резерву зимових видів палива та інших необхідних матеріалів.
14.
Головному
фінансовому
управлінню
облдержадміністрації
забезпечити контроль за погашенням заборгованості за нараховані пільги та
субсидії населенню у повному обсязі в межах розпису та за умови надходження
коштів із Державного бюджету.
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15.
Управлінню
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації:
15.1. забезпечити повний контроль за розрахунками за спожитий
природний газ підприємствами комунальної теплоенергетики;
15.2. узгоджувати з Головним управлінням промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації проекти з енергозбереження, по яких
проводитиметься фінансування з державного або місцевих бюджетів;
15.3. спільно з Державною інспекцією з контролю за цінами в Запорізькій
області в межах повноважень щомісяця проводити перевірки дотримання вимог
діючого законодавства України при встановленні органами місцевого
самоврядування тарифів на послуги підприємств житлово-комунального
господарства, передусім підприємств комунальної теплоенергетики;
15.4. тримати на постійному контролі питання про розподіл виручки
підприємств комунальної теплоененергетики з метою збільшення відсотка
платежів за спожитий природний газ;
15.5. запровадити графіки дискретної подачі води з метою приведення
обсягів споживання електричної енергії на водопостачання до рівня
стовідсоткової оплати та виконання графіків погашення заборгованості за
електричну енергію.
16. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури
облдержадміністрації запровадити моніторинг за станом підготовки до роботи в
зимових умовах 2007/2008 років підприємств паливно-енергетичного
комплексу.
17. Запропонувати Територіальному управлінню Держгірпромнагляду
України в Запорізькій області провести перевірку готовності до роботи в
осінньо-зимовий період 2007/2008 років об’єктів життєзабезпечення населення,
аварійно-диспетчерських служб спеціалізованих підприємств газового
господарства.
18. Рекомендувати управлінню Міністерства внутрішніх справ України в
Запорізькій області вжити заходів щодо недопущення зловмисних пошкоджень
газопроводів та електричних мереж, виявлення винних осіб і притягнення їх до
кримінальної відповідальності.
19. Рекомендувати відділу ДАІ УМВС України в Запорізькій області
забезпечити контроль за станом дорожнього покриття автомобільних доріг
загального користування в зимовий період та вжити заходів щодо забезпечення
безпеки перевезень.
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20. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бережного О.П.

Тимчасово виконуючий обов’язки
голови обласної державної адміністрації

О.В. Старух

