
                                                                                                       Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                ради   

                                                                                                    від 19.08.2020 року  №237 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки установ та організацій до роботи  

в осінньо-зимовий період  2020-2021 р.р. на території 

 Вороновицької ОТГ 

 

№ 

з/п 

Заходи  Хто відповідальний Термін виконання 

1. Керівникам установ та організацій , які 

знаходяться на території ради вжити 

заходів до забезпечення  утеплення 

приміщень для безперебійної роботи в 

осінньо-зимовий період. 

Керівники  установ, 

організацій 

до 10.10.2020 

року 

2 Проаналізувати роботу об’єктів, соціальної 

сфери,  КП «Надія» протягом осінньо-

зимового періоду 2019-2020 років за 

наслідками розробити і затвердити 

комплексні плани заходів з підготовки 

об’єктів до осінньо-зимового періоду 2020-

2021 років 

виконавчий комітет  

директор КП «Надія» 

до 1 вересня 

2020 року 

 

3 Забезпечити готовність необхідних запасів 

паливно-мастильних, посипкових 

матеріалів та шанцевих механізмів 

(зокрема лопат для прибирання снігу 

добровільними формуваннями при 

ліквідації наслідків можливих 

надзвичайних ситуацій надзвичайної 

ситуації) для забезпечення життєдіяльності 

населених пунктів в особливих погодних 

умовах. 

 

виконавчий  комітет  

директор КП «Надія» 

До 02 листопада  

2020 року 

4 Вжити заходів щодо погашення всіма 

категоріями споживачів незалежно від 

форми власності та підпорядкування 

заборгованості за спожиті комунальні 

послуги. 

директор КП «Надія» До 30 вересня 

2020 року 

5. Установам та організаціям, незалежно від 

форм власності, що розташовані на 

території Вороновицької ОТГ , постійно 

дбати про економне  витрачання 

електроенергії 

Керівники установ та 

організацій 

 

постійно  



6 Уточнити регіональний план взаємодії з 

територіальними органами Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій 

при виникненні спільних заходів під час 

ускладнення погодних умов характерних 

для осінньо-зимового періоду. 

 

виконавчий  комітет  До 01 вересня 

2020 року 

7 Забезпечити своєчасну заготівлю та 

складування у спеціально відведених 

місцях твердого та альтернативних видів 

палива з дотримання нормативів щодо 

вологості, відповідно до потреби на 

опалювальний сезон 2019-2020 років. 

Відділ  освіти ; 

Завідуюча Вороновицької 

амбулаторії  ЗПСМ 

Завідувач Вороновицьким  

хірургічним  відділенням 

 

До 30 вересня 

2020 року 

8 Висвітлювати на  сайті  селищної  ради та 

місцевих засобах масової інформації стан 

підготовки об’єктів соціальної сфери  

Вороновицької  ОТГ   до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років. 

спеціаліст   2 категорії  

загального  відділу 

Протягом серпня 

– листопада 2020 

року 

 

 

 

Секретар  виконкому                                     Н.А.Мороз 

 

 

 

 


