
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

24.05.2021                                                                                                   №  350-ОД 

 

 

Про підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 років                                      

та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період                              

2021-2022 років у Сумській області 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 8 статті 16, статей 20, 39                         

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України 

«Про теплопостачання», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,             

з метою підбиття підсумків проходження опалювального сезону 2020-2021 

років та забезпечення своєчасної та якісної підготовки галузей економіки 

області  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років: 

1. Визнати стан проходження опалювального сезону 2020-2021 років                              

у Сумській області задовільним. 
2. Утворити обласний оперативний штаб з підготовки галузей економіки        

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та затвердити його склад 
(додається). 

3. Головам районних державних адміністрацій забезпечити: 
1) проведення засідань колегій для підбиття підсумків роботи 

підприємств житлово-комунальної галузі, закладів бюджетної сфери протягом 

опалювального сезону 2020-2021 років; 

2) утворення оперативних штабів з підготовки галузей економіки                  

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років; 

3) виділення коштів з місцевих бюджетів для підготовки підприємств 

житлово-комунальної галузі, установ та закладів бюджетної сфери до осінньо-

зимового періоду 2021-2022 років; 

4) розроблення та затвердження плану заходів для підготовки 

підприємств житлово-комунальної галузі, установ та закладів бюджетної сфери 

до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років з щомісячним наданням до 10 та 

25 числа Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації оперативної 

інформації про хід  їх виконання протягом травня-вересня 2021 року; 

5) виконання до 25.09.2021 підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності вимог чинного законодавства в частині 
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підготовки інженерних об’єктів і споруд, у тому числі 

внутрішньобудинкових мереж, до роботи в осінньо-зимовий період 2021-

2022 років; 

6) накопичення до 30.08.2021 закладами бюджетної сфери необхідних 

запасів твердого палива для сталої роботи джерел теплової енергії протягом 

осінньо-зимового періоду 2021-2022 років; 

7) розроблення та погодження до 01.08.2021 з Департаментом 

цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 

планів щодо своєчасного усунення наслідків можливих аварій на системах 

життєзабезпечення, у тому числі мереж централізованого постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання  та водовідведення, а також планів взаємодій на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

8) наявність матеріальних резервів, у першу чергу паливо-мастильних                             

та будівельних матеріалів, для забезпечення ліквідації аварій та проведення 

невідкладних робіт на об’єктах господарської діяльності; 

9) наявність резервного фонду місцевих бюджетів для використання 

під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій; 

10) підготовку спеціалізованої техніки, шанцевого інструменту                        

та посипкового матеріалу (протиожеледної суміші) для очищення від снігу 

вулично-дорожньої мережі; 

11) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 

через місцеві засоби масової інформації з питань заощадження                  

енергоресурсів, зокрема споживання природного газу із заміщення його 

іншими видами палива та енергії, а також раціонального споживання 

теплової енергії та гарячої води, у тому числі своєчасної оплати 

комунальних послуг; 

12) належного фінансування робіт щодо оснащення будинковими 

приладами обліку теплової енергії, гарячої і питної води у житлових                               

та нежитлових будівлях відповідно до вимог чинного законодавства; 

13) заміну ветхих та аварійних дільниць трубопроводів мереж 

централізованого теплопостачання та водопровідно-каналізаційного 

господарства з понаднормативним терміном експлуатації до початку 

осінньо-зимового періоду 2021-2022 років; 

14) погашення заборгованості за спожиті енергоносії підприємствами 

галузі (теплопостачальними та водопровідно-каналізаційного господарства). 

Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних, міських 

рад вжити аналогічних заходів. 

4. Рекомендувати Охтирському та Сумському міським головам 

опрацювати та надати Сумській обласній державній адміністрації                                      

до 01.06.2021 алгоритм погашення заборгованості ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»                      

та Дирекції «Котельня Північного промвузла» АТ «Сумське НВО»                                     

за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України». 

5. Рекомендувати Шосткинському міському голові вжити дієвих 
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заходів для підготовки об’єктів теплового господарства міста (зокрема 

частини міста, що була у зоні обслуговування ТОВ «Харківенергоремонт», 

та мікрорайону «Капсуль») до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років та 

своєчасного початку і сталого його проходження. 

6. Департаментам соціального захисту населення, освіти і науки, 

управлінням охорони здоров’я, культури Сумської обласної державної 

адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства: 

1) провести аналіз роботи об’єктів та закладів соціальної сфери, освіти і 

науки, управління охорони здоров’я і культури установ під час опалювального 

сезону 2020-2021 років і затвердити плани заходів для підготовки їх до 

осінньо-зимового періоду 2021-2022 років; 

2) забезпечити технічну готовність автономних та аварійних джерел 

енергозабезпечення установ та закладів відповідної бюджетної сфери до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років; 

3) забезпечити в котельнях і топкових установ та закладів відповідної 

бюджетної сфери встановлення комерційних вузлів обліку природного газу, 

модемів для дистанційної передачі даних, у тому числі проведення державної 

метрологічної атестації і повірки існуючих засобів вимірювальної техніки. 

7. Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації: 

1) провести моніторинг терміну дії спеціальних дозволів на користування 

надрами з метою видобутку вуглеводнів у межах Сумської області 

(газопостачання з яких безпосередньо здійснюється споживачами області                 

та відсутні альтернативні джерела підключення), у разі потреби вжити заходів 

реагування щодо своєчасного їх продовження; 

2) довести до відома енергогенеруючих компаній вимогу щодо 

необхідності забезпечення десятиденним запасом резервного палива 

Охтирської ТЕЦ, Сумської ТЕЦ, Шосткинської ТЕЦ та взяти під контроль стан 

виконання. 

8. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Сумській області 

забезпечити належну підготовку автомобільних доріг загального користування 

державного значення, а також інженерних споруд, розташованих на цих 

дорогах, до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

9. Рекомендувати АТ «Сумигаз», АТ «Сумиобленерго» забезпечити  

технічну готовність аварійних та оперативно-виїзних бригад для організації 

упередження аварій та проведення оперативно-відновлюваних робіт на 

об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

10. Департаментам інформаційної діяльності та комунікацій                                    

з громадськістю, житлово-комунального господарства та енергоефективності 

Сумської обласної державної адміністрації, районним державним 

адміністраціям забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та на 

власних веб-сайтах інформації про хід підготовки галузей економіки, 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад 

вжити аналогічних заходів. 
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11. Відповідальним виконавцям інформувати щомісяця до 05 числа 

(протягом червня-жовтня поточного року) Департамент житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації 

про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням. 

12. Департаменту житлово-комунального господарства та енерго-

ефективності Сумської обласної державної адміністрації інформувати                               

до 30.10.2021 голову Сумської обласної державної адміністрації про виконання 

цього розпорядження. 

13. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 05.05.2020 № 187-ОД                            

«Про підсумки проходження опалювального сезону 2019-2020 років                             

та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 

років у Сумській області», від 17.07.2020 № 322-ОД «Про внесення змін                                     

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації                                 

від 05.05.2020 № 187-ОД». 

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова          Василь ХОМА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

24 травня 2021 року № 350-ОД 

 

СКЛАД 

обласного оперативного штабу з підготовки галузей економіки 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 

Максименко 

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова обласного оперативного 

штабу 

 

Луговий  

Сергій Сергійович 

– директор Департаменту житлово-

комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

обласного оперативного штабу 

 

Тараненко 

Дмитро Валерійович 

– директор Департаменту захисту довкілля                    

та енергетики Сумської обласної державної 

адміністрації, заступник голови обласного 

оперативного штабу 

Часовських 

Аркадій Юрійович 

– начальник відділу розвитку житлово-

комунального господарства Департаменту 

житлово-комунального господарства та 

енерго-ефективності Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар обласного 

оперативного штабу 

 

Богомаз 

Сергій Анатолійович 

– заступник начальника Служби з експлуата-

ційного утримання Служби автомобільних 

доріг у Сумській області (за згодою) 

 

Бутенко 

Сергій Павлович 

– начальник управління охорони здоров’я 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

Ващенко 

Вадим Олександрович 

– депутат Сумської обласної ради (за згодою) 

 

Войтенко 

Микола Григорович 

– депутат Сумської обласної ради (за згодою) 

 

Гробова 

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
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Дубровський 

Михайло Володимирович 

– директор Департаменту соціального захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Мельник 

Олена Петрівна 

– начальник управління культури Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

Милаш  

Олександр Миколайович 

– директор Департаменту цивільного захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Попов 

Борис Борисович 

– директор технічний акціонерного товариства 

«Сумиобленерго» (за згодою) 

Проценко 

Ігор Володимирович 

– начальник Управління – головний державний 

інспектор з енергетичного нагляду у Сумській 

області Управління Держенергонагляду                          

у Сумській області (за згодою) 

 

Романюк 

Іван Петрович 

– начальник Служби автомобільних доріг                             

у Сумській області (за згодою) 

 

Сорока  

Віктор Павлович 

– начальник відділу нагляду в будівництві, 

котлонагляді, на транспорті та зв’язку 

Управління Держпраці у Сумській області (за 

згодою) 

 

Черненко  

Денис Вікторович 

– директор комерційний акціонерного 

товариства «Сумигаз» (за згодою) 

 
 

 

 

Керівник апарату    Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

   

Директор Департаменту 

житлово-комунального 

господарства та енерго-

ефективності 

  

 

 

  Сергій ЛУГОВИЙ 

 


