
 

 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

 
від 

 
14.07. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
444 

 

 
Про підготовку об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-
комунального господарства Запорізької області до осінньо-зимового 
періоду 2021/2022 року та його проходження 
 

 

Керуючись статтями 16, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», враховуючи план заходів з підготовки об’єктів паливно-

енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до 

осінньо-зимового періоду 2021/2022 року та його проходження, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 586-р, 

з метою забезпечення своєчасної та надійної підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 року об’єктів паливно-енергетичного комплексу, 

житлово-комунального господарства та соціально сфери Запорізької області, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Керівників Департаментів облдержадміністрації: соціального захисту 

населення; освіти і науки; культури, туризму, національностей та релігій; 

охорони здоров’я; Управління молоді, фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації та Служби у справах дітей облдержадміністрації: 

1) вжити заходів щодо передбачення під час уточнення обласного 

бюджету на 2021 рік та складання проєкту обласного бюджету на 2022 рік    

100-відсоткову потребу в асигнуваннях на оплату енергоносіїв для 

підпорядкованих  бюджетних установ; 

2) вжити заходів щодо вчасного укладання підпорядкованими 

бюджетними установами й організаціями договорів на послуги з розподілу та 

постачання електричної енергії й природного газу на 2022 рік; 

3) забезпечити здійснення контролю за виконанням планових показників з 

комплексної підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021/2022 року до 01.10.2021; 

4) про стан виконання підпунктів 1, 3 цього пункту інформувати 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації до 25.10.2021; 
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5) про стан виконання підпункту 2 цього пункту інформувати 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації до 20.01.2022. 

2. Голів районних державних адміністрацій: 

1) вжити заходів щодо передбачення під час уточнення місцевих бюджетів 

на 2021 рік та складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік                            

100-відсоткову потребу в асигнуваннях на оплату енергоносіїв для бюджетних 

установ; 

2) вжити заходів щодо вчасного укладання бюджетними установами й 

організаціями на підпорядкованій території договорів на послуги з розподілу та 

постачання електричної енергії й природного газу на 2022 рік; 

3) вжити заходів щодо здійснення в повному обсязі поточних розрахунків 

за спожитий природний газ та електричну енергію бюджетними установами та 

організаціями на підпорядкованій території; 

4) вжити заходів щодо створення необхідних запасів рідкого та твердого 

палива; 

5) забезпечити здійснення контролю за виконанням планових показників з 

комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року до 

01.10.2021; 

6) про стан виконання підпунктів 1, 3-5 цього пункту інформувати 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації до 25.10.2021 з урахуванням інформації від сільських, 

селищних та міських голів; 

7) про стан виконання підпункту 2 цього пункту інформувати 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації до 20.01.2022 з урахуванням інформації від сільських, 

селищних та міських голів. 

 

3. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам забезпечити: 

1) надання  для узагальнення  головам райдержадміністрацій інформації 

щодо виконання підпунктів 1, 3-5 пункту 2 цього розпорядження до 15.10.2021 

та підпункту 2 пункту 2 цього розпорядження до 14.01.2022; 

2) виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки 

теплових господарств суб’єктів соціальної сфери, що отримують теплову 

енергію від систем централізованого теплопостачання, проведення ними 

гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність, 

промивання та випробування устаткування теплових пунктів і систем 

опалення, а також виконання планів організаційно-технічних заходів з 

підготовки теплових господарств суб’єктів господарювання, які провадять 

діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, 

проведення ними гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і 

міцність, промивання та випробування енергообладнання котелень, теплових 

пунктів до 15.11.2021; 
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3) підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період та 

виконання планових робіт із проведення перевірки димових та вентиляційних 

каналів, щільності інженерних вводів у багатоповерхові будинки, а також 

забезпечення технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних 

приміщень житлового фонду до 25.09.2021; 

4) об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) 

резервними та автономними джерелами електропостачання до 01.10.2021; 

5) проведення аналізу заборгованості з виплати заробітної плати на 

підприємствах житлово-комунального господарства, скласти графіки 

погашення та вжити заходів до погашення заборгованості в повному обсязі до 

01.10.2021; 

6) проведення аналізу заборгованості населення за отримані житлово-

комунальні послуги та вжити заходів до її погашення до 01.10.2021; 

7) утворення за участю представників підприємств житлово-комунального 

господарства комісії для проведення оцінки технічного стану теплових 

пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, 

контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики і проведення такої 

перевірки до 20.09.2021; 

8) про стан виконання підпунктів 2-7 цього пункту проінформувати 

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації у визначені терміни. 

 

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

ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», філії Дніпровська ГЕС 

ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВП «Дніпровська 

електроенергетична система» ПрАТ «НЕК «Укренерго»: 

1) вжити заходів щодо забезпечення надійної експлуатації обладнання та 

електричних мереж у період максимального осінньо-зимового навантаження 

2021/2022 року; 

2) забезпечити належну охорону об’єктів електроенергетики; 

3) подати Департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації інформацію про стан готовності 

енергетичних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року до 

25.10.2021 та проходження на підприємстві зимового періоду 2021/2022 року 

до 05.04.2022. 

 

5. Запропонувати АТ «Запоріжгаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», Запорізькому 

лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», з метою попередження 

аварійних ситуацій на магістральних і газорозподільних мережах: 

1) забезпечити підготовку систем газопостачання до стабільної та 

безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року; 

2) подати Департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації інформацію про стан готовності 

підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року до 25.10.2021 
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та проходження на підприємстві зимового періоду 2021/2022 року до 

05.04.2022. 

 

6. Запропонувати ПАТ «Запоріжжяобленерго»: 

1) скласти та погодити графіки погодинного відключення електроенергії 

на 2021-2022 роки згідно з вимогами Інструкції про складання і застосування 

графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 

2015 року № 654, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 

2016 року за № 153/28283; 

2) скласти та погодити графіки аварійних відключень споживачів 

електричної енергії на 2021-2022 роки згідно з вимогами Інструкції про 

складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення 

споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, 

затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 

23 листопада 2006 року № 456 (зі змінами), який зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 19 лютого 2007 року за № 151/13418; 

3) скласти та погодити графіки обмеження споживання електричної 

енергії та потужності на 2021-2022 роки згідно з вимогами Інструкції про 

складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення 

споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, 

затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики від 23 листопада 

2006 року № 456 (зі змінами), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 19 лютого 2007 року за № 151/13418. 

 

7. Запропонувати АТ «Запоріжгаз»: 

1) скласти та затвердити графік переведення промислових підприємств 

області на використання резервних видів палива під час похолодань в осінньо-

зимовий період 2021/2022 року згідно з вимогами Порядку переведення 

підприємств на резервні види палива, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2009 року № 263; 

2) подавати Департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації щомісяця до 05 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, 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 

2021/2022 року протягом опалювального періоду. 

 

8. Запропонувати АТ «Запоріжгаз», ПрАТ «Мелітопольгаз» спільно з 

Запорізьким лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» до 15.09.2021 скласти та 

погодити переліки споживачів, що знаходяться на території ліцензійної 

діяльності операторів газорозподільних систем області, постачання природного 

газу яким буде припинено (обмежено) у разі оголошення кризової ситуації 

рівня надзвичайної ситуації протягом осінньо-зимового періоду 2021/2022 року 
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згідно з вимогами Правил про безпеку постачання природного газу, 

затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 02 листопада 2015 року № 686 (зі змінами), який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1489/27934. 

 

9. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації: 

1) запровадити моніторинг за станом підготовки підприємств паливно-

енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року 

та його проходженням; 

2) підготувати інформацію про хід виконання цього розпорядження голові 

обласної державної адміністрації до 05.11.2021 та до 15.04.2022.  

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу 

обов’язків.  

 

 

 

Голова        Олександр СТАРУХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


