Інформація
про стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства, паливноенергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в осінньозимовий період 2018-2019 років
З метою своєчасної підготовки підприємств, організацій та установ житловокомунального та паливно-енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років, було прийнято розпорядження голови районної державної
адміністрації від 21.05.2018 року № 240 «Про підготовку об’єктів житловокомунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», яким затверджений склад
районного штабу та заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального,
паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньозимовий період 2018 -2019 років.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.10.2018р №
516 розпочато опалювальний сезон 2018-2019 років. Керівникам закладів соціальної
сфери надано дозвіл розпочати опалення приміщень в залежності від метеоумов та
температури в приміщеннях.
У районі функціонують 32 котельні у закладах соціальної сфери. В них
функціонують 56 котлів. На сьогоднішній день котельне обладнання готове до
експлуатації.
З 111 житлових багатоквартирних будинків фактично підготовлено 101, що
складає 91%. Ведуться роботи по перекриттю багатоповерхових будинків в місті
Кілія.
Водопровідно-каналізаційне господарство району готове до роботи в осінньозимовий період.
Потреба вугілля для соціальної сфери району складає 3595 тони завезено 2274,1
тон вугілля , що складає 63 %. Тендери проведені, завіз вугілля відбувається згідно
плану.
В закладах освіти :
Потреба вугілля для закладів освіти на 2018-2019 роки опалювального сезону
складає – 2814 тон. На теперішній час є в наявності – 1641 тони вугілля що складає
58 %. Тендер проведено. Договір на поставку вугілля укладено. Котельне обладнання
готове до опалювального сезону на 95%.
В закладах охорони здоров’я :
На опалювальний сезон необхідно 624 тони вугілля. На теперішній час запас
вугілля становить 526 тон вугілля, що складає 84 % від потреби. Системи
теплопостачання, інші інженерні мережі в задовільному стані.
Котельне обладнання готове до опалювального сезону на 100%.
Кілійський медико-санітарний центр первинної медико-санітарної
допомоги
На опалювальний сезон необхідно 91 тона вугілля. На теперішній час запас
вугілля становить 91 тона вугілля, що складає 100 % .
В закладах культури :
Потреба вугілля для закладів культури на 2018-2019 роки складає 65 тон, на
теперішній час фактично завезено 15,7 тон вугілля, що складає 24% від потреби.

Проведено інвентаризацію залишків вугілля, дров в закладах культури району
та призначено відповідальних за їх збереження.
Енергопостачання :
Кілійський РЕМ проводить роботи з підготовки електромереж району до роботи в
осінньо-зимовий період згідно з затвердженими заходами.
Дороги загального користування району будуть обслуговуватися ТОВ
«Південьдортех» та субпідрядною організацією є ПП «Дорлідер». У підприємства в
наявності є наступна техніка: 2 одиниці КДМ, грейдер, погрузчик. Техніка готова до
роботи в зимовий період з розчистки доріг від снігових заметів. Запас СПС та
паливно-мастильних матеріалів створено.
Всі міські та сільські ради уклали договори на розчистку вулиць населених
пунктів з підприємствами, розміщеними на їх території які мають відповідну
спецтехніку для ліквідації снігових заметів та ожеледиці. Створені запаси необхідних
запасів протиожеледних сумішей (суміш піщано-сольових), пально-мастильних
матеріалів.
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