
Звіт про роботу відділу житлово-комунального господарства, 
благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури

Верхньодніпровської міської ради

Основними завданнями відділу житлово-комунального господарства, 
благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської 
міської ради (далі - відділ) в І півріччі 2021 році було забезпечення 
реалізації державної політики щодо комплексного розвитку житлово- 
комунального господарства з питань водопостачання,теплопостачання та 
водовідведення,експлуатації та ремонту житла,дорожнього та зеленого 
господарства,благоустрою населених пунктів, енергоменеджменту. 
Протягом І півріччя 2021 року відділ здійснював контроль за станом 
житлово-комунального господарства,діяльністю комунальних підприємств 
по утриманню житлового господарства, виконання заходів зблагоустрою 
території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної 
громади,розгляд звернень громадян,громадських об’єднань,державних і 
недержавних підприємств.

З 1 березня 2021 року запроваджено систему енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах Верхньодніпровської міської ради, за 
допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу АІС 
«ЕНЕРГОСЕРВІС» створено 88 облікові записи бюджетних установ та 
організацій. Проводився щоденний моніторинг споживання енергоносіїв та 
здійснювався відповідний аналіз по об’єктам та галузям.

Загальне споживання теплової енергії по закладам 
освіти
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Споживання теплової енергія на 1 м3 опалювальної 
площі

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ПО ДНЗ, ЯКІ ОБЛАДНАНІ 
ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯМ

і 1056,24 ;
: тяс.кВт.*год ; 

прогнозне і
І споживання ! 
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918,47 
тис.кВт.*год

В 2019/2020 □ 2020/2021
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СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПО ДНЗ НА 1 М2 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЛОЩІ

162,68 
кВт.лад

КЗДО №1 «ЧАЙКА»

14С.26
кЗт.год

3,71 
кЗт.од

КЗДО » З «ДЗИНОЧОК» КЗДО ЙМ «ЧЕБУРАШКА»

Загальне споживання природного газу по закладам 
освіти

ТИС.М3

□ 2019/2020 О 2020/2021
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Споживання природного газу на 1 м3 опалювальної площі

Розроблена та затверджена на сесії Верхньодніпровської міської ради 
програми «Чиста громада на 2021-2025 роки», яка передбачає організацію 
робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також 
організацію соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних 
заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, 
відновлення, належного утримання та раціонального використання 
територій. Основні напрями реалізації Програми:

уточнення схем санітарного очищення Верхньодніпровської 
міської територіальної громади;

встановлення на центральних вулицях населених пунктів 
Верхньодніпровської міської територіальної громади згідно прийнятих 
норм і правил утримання і благоустрою населених пунктів 
Верхньодніпровської міської територіальної громади урни через кожні 50 
метрів, на інших вулицях - через кожні 100 метрів;

встановлення контейнерів для відходів з ПВХ, скла, паперу з 
метою поступового переходу на роздільне збирання та сортування 
побутових відходів у населених пунктах Верхньодніпровської міської 
територіальної громади;

поліпшення благоустрою кладовищ;
проведення інвентаризації зелених насаджень;
проведення інвентаризації та паспортизації доріг 

Верхньодніпровської міської територіальної громади;
проведення роботи з населенням з питань благоустрою та 

санітарного стану територіальної громади;
освітньо-виховна робота з піднятої проблеми в навчальних 

закладах населених пунктів Верхньодніпровської міської території громади;
формування ефективних договірних відносин між усіма 

суб’єктами надання послуг;
привернення уваги до існуючої проблеми, згуртування 

мешканців населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної 
громади, навколо вирішення питань покращення санітарного стану,
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чистоти і порядку у Верхньодніпровській міській територіальній громаді 
під гаслом: „Не там чисто де прибирають, а там - де не смітять";

щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування програми 
з метою визначення першочергових заходів, залучення громадських 
організацій, меценатів із числа підприємців, товариств, установ, 
організацій, підприємств різних форм власності.

Підготовлені схеми санітарного очищення населених пунктів 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021-2036 роки, в 
тому числі з урахуванням письмових пропозицій старост сіл та селищ 
Верхньодніпровської громади щодо поліпшення санітарного та 
екологічного стану територій та внесені зміни до існуючого стану 
санітарної очистки громади.

Також розроблено та затверджено програму «Світла громада на 2021- 
2025 роки», яка передбачає реалізацію комплексу заходів з 
енергозбереження, модернізації диспетчеризації зовнішнього освітлення, 
покращення якості освітлення місць загального користування, створення 
безпечних та комфортних умов життєдіяльності для населення, в тому числі 
з урахуванням письмових пропозицій старост сіл та селищ 
Верхньодніпровської громади щодо обслуговування зовнішніх мереж 
освітлення та поновлення відсутнього освітлення у віддалених сільських 
пунктах.

З метою забезпечення раціонального використання транспортних 
засобів, що обслуговують комунальні підприємства та установи громади, 
оптимізації витрат паливно-мастильних матеріалів, недопущення відхилень 
від заданих маршрутів та графіків, на 48 транспортних засобах було 
встановлено відповідне апаратне і програмне забезпечення - GPS трекери і 
прибори навігації. За допомогою яких, кожен керівник структурного 
підрозділу, в користуванні якого є службовий транспорт, має змогу 
відстежувати рух засобу, в тому числі дотримання маршрутів і графіків 
роботи, відповідно і контролювати витрати паливно-мастильних 
матеріалів.

З метою здійснення контролю за проходженням поточного 
опалювального періоду, зокрема в частині споживання енергоносіїв у 
відповідності до температури зовнішнього середовища, за рахунок 
застосування автоматичних регуляторів теплового потоку (температури) та 
обмеження максимальної витрати мережної води, у наступних закладах 
встановлені (індивідуальні теплові пункти) ІТП: КЗ «Верхньодніпровська 
СЗШ №5 І-ІП ступенів» ВМР», КЗ «Дніпровська СЗБШ І-ПІ ступенів» ВМР», 
КЗ «Дніпровська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 
ВМР», КЗ «Дніпровська мистецька школа» ВМР» та планується виконати 
будівництво індивідуальних теплових пунктів на будівлях: терапевтичного 
корпусу, хірургічного корпусу на 100 ліжок КП «Верхньодніпровської ЦМЛ» 
ВМР» та поліклініки КНП «ВЦПМСД» ВМР», що дасть можливість для: 

проведення щоденного моніторингу споживання паливно- 
енергетичних ресурсів, який здійснюється шляхом внесення до 
програмного продукту показників приладів обліку енергоносіїв (природний 
газ, електроенергія, тепло, холодна вода);

здійснення аналізу ефективності енергоспоживання; виконання 
звітності щодо енергоспоживання;
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проведення обстежень з метою моніторингу дотримання вимог 
утримання будівель комунальних підприємств, установ, організацій для 
фіксації дотримання/недотримання норм температури повітря, відносної 
вологості повітря, швидкості руху повітря та інших вимог, визначених 
санітарними нормами та правилами в галузі організації праці;

прийняття відповідних управлінських рішень щодо 
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності відносно 
комунальних підприємств, установ, організацій міста.

Здійснювався контроль за станом благоустрою населених пунктів 
громади; забезпечено виконання своєчасного та якісного благоустрою 
населених пунктів громади, завдань та заходів в сфері благоустрою 
населених пунктів громади. Спеціалістами відділу щотижня проводились 
рейдові перевірки щодо утримання об’єктів благоустрою мешканцями та 
підприємствами громади. Щоп’ятниці проводились засідання 
адміністративної комісії міської ради, де розглядалися питання 
притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил 
благоустрою Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Винесено близько 500 попереджень, складено 60 протоколів про 
адміністративні правопорушення по статті 152 КУпАП.

Проведено 20 засідань житлової комісії, на яких розглянуто 107 
облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
щодо прийняття на квартирний облік.

Постійно здійснювався контроль за використанням бюджетних 
коштів та раціональне використання електроенергії для зовнішнього 
освітлення населених пунктів громади та аналіз використання бюджетних 
коштів на виконання заходів з благоустрою.

Підготовлено пакет документів для проведення конкурсу з 
визначення пасажирських автомобільних перевізників з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом на міських, приміських автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 
Верхньодніпровської міської територіальної громади та визначено об’єкти 
конкурсу за наступними напрямками:

- «Кільце А» м. Верхньодніпровськ (Автовокзал) - Литвинівка - с. 
Пушкарівка - м. Верхньодніпровськ (Автовокзал);

- «Кільце Б» м. Верхньодніпровськ- вул. С.Яцковського- вул. Яблунева. 
- вул. Пальохи - м. Верхньодніпровськ (Автовокзал);

- «м. Верхньодніпровськ АС - смт. Дніпровське»;
- «смт. Дніпровське - смт. Новомиколаївка (залізнична станція)»;
- «м. Верхньодніпровськ - смт. Новомиколаївка (залізнична станція)»;
- «м. Верхньодніпровськ - с. Заріччя - с. Б.Хутори - с. Заполички»;
- «м. Верхньодніпровськ АС - с. Боровківка - пост Б (залізничний 

переїзд)»;
- «с. Андріївка - с. Водяне».
Укладено тимчасовий договір про організацію пасажирських 

перевезень по маршруту «м. Верхньодніпровськ АС - смт. Дніпровське».
Розглянуто питання затвердження тарифів на послуги з 

водопостачання та водовідведення для ПРАТ «Дніпровський КПК», для КП 
«Водоканал» ВМР», на послуги з водовідведення в смт. Новомиколаївка КП 
«Верхньодніпровське ВУВКГ ДОР». Направлено на погодження тариф на
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теплову енергію, її виробництво та постачання для КП «Дніпровський 
теплотранс» BMP.

З метою забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери міської ради до роботи в осінньо- 
зимовий період 2021-2022 року, створений штаб з підготовки об’єктів 
житлового, теплового, водопровідно-каналізаційного, дорожньо-мостового 
господарств, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури та соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року. Штабом 
проведено 3 засідання на яких розглядалися питання з підготовки об’єктів 
до осінньо-зимового періоду, підготовки техніки комунальних підприємств, 
заготовки посипного матеріалу.

За І півріччя 2021 року до відділу надійшло 142 звернень, скарг та 
пропозицій громадян.

За цей період мешканці найчастіше зверталися з питань щодо 
ремонту доріг, незадовільного електро-, газо- та водопостачання житлових 
будинків, транспортного сполучення, приватизації та ремонту житла, 
благоустрою. На звернення громадян своєчасно надавалися аргументовані 
відповіді, вживалися заходи, в окремих випадках, створювалися комісії та 
проводилися обстеження, за результатами складалися акти, протоколи.

Проведено обстеження стану доріг населених пунктів 
Верхньодніпровської міської територіальної громади, складено дефектні 
акти на 12475 м2, а саме: на поточний ремонт загальних доріг - 9290 м2 та 
прибудинкових та внутрішньоквартальних доріг - 3185 м2 і передано до 
відділу капітального будівництва міської ради для проведення тендерних 
процедур по закупівлі послуг з поточного ремонту.

Начальник відділу 
житлово-комунального господарства, 
благоустрою, енергоменеджменту та 
інфраструктури Верхньодніпровської 
міської ради Сергій ГОЛИК


