Засідання виконкому

27 вересня 2018 року під головуванням міського голови С.М.Максименка проведено
планове засідання виконавчого комітету міської ради .

Виконавчий комітет розглянув питання про хід підготовки МКП «Зіньківський комунгосп»
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. По даному питанню інформував
директор МКП «Зіньківський комунгосп» Клочко Л.В., який зазначив, що головним
напрямком діяльності при підготовці до роботи в зимових умовах є виконання
підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності, на об’єктах
водопостачання і водовідведення, підготовка водопровідно-каналізаційної мережі з
заміною аварійних ділянок, технічних засобів і транспорту, снігоочисної техніки,
забезпечення теплом адміністративних, побутових та виробничих приміщень, а також
підготовка бази, яка розташована по вул.Польова,9.
В житловому фонді із 32 будинків комунальної власності – у 16 приватизовано 100%
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квартир. У решти 16 будинків не приватизовано по 1 – 2 – 3 квартири. Проводиться
перевірка та ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів. На даний час
перевірено 58% димовентиляційних каналів. Також виконувалися
планово-попереджувальні ремонти систем енергопостачання житлових будинків.
Проводиться потоковий ремонт 2-х квартирного будинку по вул. Паркова,8.
На об’єктах водопостачання та водовідведення було проведено ремонт та утеплення
колодязів та приямків із встановленням нових пластикових люків в кількості 48 штук. На
КНС №2 проведено гідродинамічне очищення приймального відділення, замінено двоє
вхідних дверей. У 2018 році було здійснено заміну водопроводів різних діаметрів по м.
Зіньків протяжністю 407 м за рахунок коштів підприємства , виготовлено
проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт водопроводу по
вул.Гончарна протяжністю 1409 м . Проводиться капітальний ремонт відстійника на 500
м3 на очисних спорудах каналізації. Роботи виконує ТДВ «Укроліяпродукт».
Закінчено роботи по автоматизації всіх свердловин за виключенням артсвердловини в
с. Дубівка, де це недоцільно, так як на обліку всього 10 абонентів, але там потрібно
відремонтувати водонапірну башню.
Автотранспортний цех крім послуг з вивезення твердих та рідких побутових
відходів забезпечує роботу аварійно-відновлювальних бригад під час ліквідації поривів
на мережах водопостачання та водовідведення. Під час снігопадів планується залучити
в повному обсязі снігоочисну техніку, а саме: автогрейдер, 2 екскаватори, сміттєвоз з
відвалом та поливомийний автомобіль з відвалом для снігу. Для посипання доріг
протиожеледною сумішшю буде задіяний піскорозкидач. На даний час проводиться
ремонт екскаватора, автогрейдера та аварійного автомобіля. Виділено кошти міського
бюджету на придбання ножів та автогуми (2 шт) для автогрейдера.
В цьому році придбано новий екскаватор, але потреба зношеності снігоочисної та
землерийної техніки, асенізаційних та аварійних автомобілів вік яких становить більше 30
років, залишається. Доводиться витрачати значні кошти на придбання автозапчастин,
часто сумнівної якості.
На балансі підприємства перебуває міське звалище ТПВ. Для забезпечення
його нормальної експлуатації функціонує дільниця з приймання твердих та рідких
відходів, до складу якої входять: майстер, 4 приймальники побутових відходів та
робітник. Постійно на звалищі працює бульдозер. Для гасіння загорання сміттєзвалища
придбана мотопомпа і пожежні рукава. За кошти міського бюджету придбано та
встановлено побутовий вагончик для обслуговуючого персоналу.
Для опалення бази заготовлено дрова твердих порід 28м3.
В обговоренні взяли участь Максименко С.М та Тесля О.В.
Виконавчий комітет погодив замовлення проектно-кошторисної документації по
капітальному ремонту частини дороги по вулиці Паркова.
Виконком прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування громадянам м. Зіньків та сіл міської ради, допомоги потерпілій від пожежі, та
розглянув питання про забезпечення дровами пільгових категорій громадян .
В зв’язку з надходженням великої кількості заяв про надання допомоги в забезпеченні
дровами, виконавчий комітет визначив категорії громадян які в подальшому будуть
забезпечуватись дровами – це учасники АТО , одинокі пенсіонери , багатодітні сім’ї.
На засіданні виконкому прийнято ряд рішень про присвоєння адрес земельним
ділянкам та об’єктам нерухомості.
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Про стан укладання договорів з населенням та організаціями підприємством МКП
«Зіньківський комунгосп» на вивезення твердих побутових відходів інформував директор
МКП «Зіньківський комунгосп» Клочко Л.В. В інформації відмічено, що за вересень
місяць укладено 429 договорів з населенням та 8 договорів з підприємствами .

27 вересня 2018 року під головуванням міського голови
планове засідання виконавчого комітету міської ради .

С.М.Максименка проведено
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Виконавчий комітет розглянув питання про хід підготовки МКП «Зіньківський комунгосп»
до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. По даному питанню інформував
директор МКП «Зіньківський комунгосп» Клочко Л.В., який зазначив, що головним
напрямком діяльності
при
підготовці до роботи в зимових умовах
є виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності,
на об’єктах водопостачання і водовідведення, підготовка водопровідно-каналізаційної
мережі з заміною аварійних ділянок, технічних засобів і транспорту, снігоочисної техніки,
забезпечення теплом адміністративних, побутових та виробничих приміщень, а також
підготовка бази, яка розташована
по вул.Польова,9.

В житловому фонді із 32 будинків комунальної власності – у 16 приватизовано
100% квартир. У решти 16 будинків не приватизовано по 1 – 2 – 3 квартири. Проводиться
перевірка та ремонт
оголовків димових та вентиляційних каналів. На даний час п
еревірено 58% димовентиляційних каналів. Також виконувалися
планово-попереджувальні ремонти систем енергопостачання житлових будинків.
Проводиться потоковий ремонт 2-х квартирного будинку по вул. Паркова,8.

На об’єктах водопостачання та водовідведення було проведено ремонт та
утеплення колодязів та приямків із встановленням нових пластикових люків в кількості 48
штук. На КНС №2 проведено гідродинамічне очищення приймального відділення,
замінено двоє вхідних дверей.
У 2018 році було здійснено заміну
водопроводів різних діаметрів по м. Зіньків протяжністю
407
м за рахунок коштів підприємства , виготовлено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт водопроводу по вул.Гончарна
протяжністю 1409 м . Проводиться капітальний ремонт відстійника на 500 м
3

на очисних спорудах каналізації. Роботи виконує ТДВ «Укроліяпродукт».
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Закінчено роботи по автоматизації всіх свердловин за виключенням
артсвердловини в с. Дубівка, де це недоцільно,
так як на обліку всього 10
абонентів, але там потрібно відремонтувати водонапірну башню.

Автотранспортний цех крім послуг з вивезення твердих та рідких побутових
відходів забезпечує роботу аварійно-відновлювальних бригад під час ліквідації поривів
на мережах водопостачання та водовідведення. Під час снігопадів планується залучити
в повному обсязі снігоочисну техніку, а саме: автогрейдер, 2 екскаватори, сміттєвоз з
відвалом та поливомийний автомобіль з відвалом для снігу. Для посипання доріг
протиожеледною сумішшю буде задіяний піскорозкидач. На даний час проводиться
ремонт екскаватора, автогрейдера та аварійного автомобіля. Виділено кошти міського
бюджету на придбання ножів та автогуми (2 шт) для автогрейдера.

В цьому році придбано новий екскаватор, але потреба зношеності снігоочисної та
землерийної техніки, асенізаційних та аварійних автомобілів вік яких становить більше 30
років, залишається. Доводиться витрачати значні кошти на придбання автозапчастин,
часто сумнівної якості.

На балансі підприємства перебуває міське звалище ТПВ. Для забезпечення
його нормальної експлуатації функціонує
дільниця з приймання твердих та рідких відходів, до складу якої входять: майстер, 4
приймальники побутових відходів та робітник. Постійно на звалищі працює бульдозер.
Для гасіння загорання сміттєзвалища
придбана мотопомпа і пожежні рукава. За кошти міського бюджету придбано та
встановлено побутовий вагончик для обслуговуючого персоналу.

Для опалення бази заготовлено дрова твердих порід 28м 3 .

В обговоренні взяли участь Максименко С.М та Тесля О.В.
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Виконавчий комітет погодив замовлення проектно-кошторисної документації по
капітальному ремонту частини дороги по вулиці Паркова.

Виконком прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування громадянам м. Зіньків та сіл міської ради, допомоги потерпілій від пожежі, та
розглянув питання про забезпечення дровами пільгових категорій громадян .

В зв’язку з надходженням великої кількості заяв про надання допомоги в забезпеченні
дровами, виконавчий комітет визначив категорії громадян які в подальшому будуть
забезпечуватись дровами – це учасники АТО , одинокі пенсіонери , багатодітні сім’ї.

На засіданні виконкому прийнято ряд рішень про присвоєння адрес земельним
ділянкам та об’єктам нерухомості.

Про стан укладання договорів з населенням та організаціями підприємством МКП
«Зіньківський комунгосп» на вивезення твердих побутових відходів інформував директор
МКП «Зіньківський комунгосп» Клочко Л.В. В інформації відмічено, що за вересень
місяць
укладено 429 договорів з населенням та 8 договорів з підприємствами .
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