
Довідка про підготовку бюджетних установ до роботи  
в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр. 

 

Підприємствами та установами  Рожнятівської селищної ради 
проводиться відповідна робота щодо надійного функціонування систем 
життєзабезпечення  – водопровідного,  теплового, газового, електричного і 
комунального господарств в осінньо – зимовий період 2021– 2022 років. 

 
КП «Рожнятівтеплокомуненерго» 
 

З початку 2021 року ДП «Рожнятівтеплокомуненерго» вироблено 
1898,16 Гкал теплової енергії на суму 5207,7 тис. грн. 

За цей період використано: дров 2080 м3 на суму  1788,8 тис.грн.; 
електроенергія на 253 тис. грн.; 

Дебіторська заборгованість на 1 вересня 2021 року– 952,8 тис.грн. 
За даний період заплачено ПДФО – 342 тис. грн. 
Кредиторська на 1 вересня 2021 року 1200,0 тис. грн. 

Станом на 1 вересня 2021 року заборгованість по зарплаті відсутня. 
ДП «РТКЕ» виконує всі роботи а також складання документації з 

підготовки  об’єктів бюджетної сфери до готовності роботи в опалювальний 
період на договірних засадах. 

Станом на 1 вересня 2021 року проводена ревізія насосного та 
електрообладнання, а також  гідравлічне випробування систем опалення, за 
укладеними договорами з бюджетними установами та комунальними 
підприємствами. 

Заключено договори на поставку дров паливних з ДП «Осмолодський 
ЛГ» та ДП «Брошнівське ЛГ» і перевізниками. Розпочата рубка дров на 
котельні ЗОШ Рожнятів та котельні Райлікарня. 
 ДП «Рожнятівтеплокомуненерго» проводить переговори з виробниками 
твердопаливних котлів про можливість придбання твердопаливного котла в 
кредит на котельню «НД Просвіта ». 
 

КП «Рожнятівводгосп». КП «Рожнятівводгосп» за 8 місяців 2021 р. 
надано послуг на суму 2053,9 тис. грн., в т. ч. водопостачання – 40,9 тис.м3 
на суму 997,2 тис. грн., водовідведення – 36,5 тис.м3 на суму 862,4 тис. грн., 
надання інших послуг – 194,3 тис. грн. Рівень відшкодування затвердженим 
тарифом для населення складає: водопостачання – 51%, та водовідведення – 
44%. 

Дебіторська заборгованість станом на 01.09.2021 р. – 5000 тис. грн.. В 
т. ч. комунальні послуги – 229,6 тис. грн., в тому числі заборгованість з 
різниці в тарифах 4781,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 
01.09.2021 р.: електроенергія - 403,6 тис. грн; ПДВ – 21 тис.грн.  

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду виконані роботи з 
покращення системи водопостачання та очистки стоків, очисних споруд: 

- виконані роботи по ремонту водопровідних мереж протяжністю 0,19 км 



- виконані роботи по ремонту каналізаційних мереж протяжністю 0,06 
км 

- виконано роботи по приєднанню жилих будинків до водопровідної 
мережі згідно виданих технічних умов; 

- виконання робіт по заміні аварійних участків водопровідних та 
каналізаційних мереж; 

- постійно виконуються роботи по заміні та оновленню лічильників 
обліку холодної води, як населенню так і підприємствам; 

- постіно ведеться контроль аналізів якості питної води; 
- постійно виконуються роботи по продувці та прочистці аварійних 

ділянок каналізаційного колектора смт. Рожнятів. 
 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Мережа закладів освіти складає: 5 ліцеїв, 4 гімназії, 5 ЗДО та підвідомчі 
заклади - Рожнятівська вечірня школа, Рожнятівська ДЮСШ, будинок 
дитячої та юнацької творчості.  
Системи теплопостачання в об’єктах освіти:  
- газове - у 7 об’єктах загальної середньої освіти (Вербівка, В.Струтинь, 

Н.Струтинь, Рівня, Сваричів, Камінь, С.Рівнянська) і 4 об’єктах 
дошкільної освіти (Вербівка, Рожнятів, Н.Струтинь, Сваричів) 

- твердопаливні котли – у 4 об’єктах (Петранківські ліцей, гімназія, ЗДО, 
Рожнятівський ліцей) 

- централізоване теплопостачання від котельні селищної ради - 
Рожнятівська ДЮСШ, будинок дитячої та юнацької творчості 

- пічне опалення – в Топільській філії Рівнянського ліцею. 
Відділом освіти: 
- Проведено промивку, ремонт та гідравлічне випробовування систем 

теплопостачання  закладів на суму 29344 грн. ;  
- Проводяться профілактичні випробовування електрообладнання; 
- Зроблено перевірку ізоляції електрообладнання, кабелів, проводів на суму 

14080 грн. та виміри опорів заземлення на суму 15200 грн. 
- Проведено чистку вентиляційних та димовихканалів на суму 8432 грн.; 
- Підписано договори на закупівлю дров на суму 1118 тис. грн.. 
- Закуплено ШГРП в котельню Рівнянського ліцею. 
 

Відділ культури  
Мережа закладів культури: 7 Народних домів, 3 клуби, 11 бібліотек, 

дитяча школа мистецтв та музей. 
Системи теплопостачання закладів культури:  

- газове – 2 об’єкти (В.Струтинь – НД і бібліотека, ДШМ); 
- електричне – 3 об’єкти (Сваричів - НД і бібліотека, Н.Струтинь - НД і 

бібліотека, Топільське – клуб і бібліотека); 
- у решті закладах культури - відсутні системи опалення. 

Відділом культури створено комісію з підготовки закладів культури до 
роботи  в осінньо-зимовий опалювальний період 2021-2022 рр., оформлені 
паспорти готовності до роботи в опалювальний сезон та стану готовності 



теплового господарства до роботи в опалювальний період. Працівниками ДП 
«Рожнятівтеплокомуненерго» здійснено перевірку (чистку) димових і 
вентиляційних каналів закладів культури ТГ, видано акти перевірки. 

Відділом культури для забезпечення готовності до осінньо-зимового 
періоду проведено наступні заходи: завершено роботу з ремонту даху 
дискотечного залу , на стадії завершення ремонт самого приміщення , 
поміняли 2 дверей в дискотечний зал і кафе, замінили вхідні міжкоридорні 
двері; замінили двоє вікон на енергозберігаючі в НД с. Н.Струтинь; 
проведено заміну водостічних труб та жолобів за кошти обласного бюджету 
на суму 49 тис.грн. в Народному домі с. Рівня; перекрито дах танцювального 
залу за благодійні кошти місцевого підприємця в Народному домі с. 
Петранка; розпочато тендерну процедуру по перекриттю частини даху НД 
с.Вербівка. 

Оплата за енергоносії  здійснена відділом в повному обсязі. 
 
 

КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» РСР проведено 
наступні заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду: 
- Станом на 10.09.2021 р. заклад охорони здоров’я готовий до 

опалювального періоду на 95%. 
-   Підготовлено паспорти готовності та подано на погодження управління 
Державної інспекції енергетичного нагляду України в Івано-Франківській 
області; 

     -   Проведено ревізію запірних арматур  на підводах мереж теплотраси до 
будівель. 
- Проведено промивку, ремонт та гідравлічне випробовування системи 
теплопостачання. 
- Проведено ремонт вимощень ливневої каналізації.  
- Провелися профілактичні випробовування електрообладнання. 
- Проведено профілактичні роботи бензогенератора.  
 - Проведено перевірку робочого стану систем пожежогасіння, пожежних 
кранів та гідрантів  
-  ДП «Теплокомуненерго»  проведено роботи з   чистки   вентиляційних та 
димових каналів  та видали акти.  
Заборогованості за енергоносії немає. 

 
КНП «Центр первинної медичної допомоги» РСР проведено наступні 

заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду: 
- Станом на 10.09.2021р заклади охорони здоров'я готові до 

опалювального періоду на 90%; 
- Паспорти готовності до зими  2021-2022р. опрацьовані на 100%; 
- Зроблено  ремонт амбулаторій  на сумму – 230 283,85 грн: 

поточний ремонт АЗПСМ с.Н.Струтин (заміна дверей , штукатурка стін) – 
99 237 грн; виготовлено  проектно-кошторисну документацію капітального 



ремонту  утеплення фасадів АЗПСМ смт.Рожнятів; проведено поточний 
ремонт системи водопостачання АЗПСМ с.Петранка – 24 770 гр. 

- Проведено промивку, ремонт та гідравлічне випробовування системи 
теплопостачання АЗПСМ смт.Рожнятів ,с.Петранка,с. Сваричів; 

- Проведено ремонт вимощень ливневої каналізації; 
- Проводяться профілактичні випробовування електрообладнання; 
-  Розроблено  інженерно-технічні заходи, щодо підготовки закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.; 
-  ДП «Теплокомуненерго» проведено чистку вентиляційних та димових 

каналів; 
- Проводиться забезпечення твердим паливом закладів які мають в 

цьому потребу. 
Системи теплопостачання амбулаторій і ФАПів: 
- Газове: Сваричів - котел, Вербівка, ФАПи В.Струтин, Рівня – конвектори, 

С.Рівнянська - від школи. 
- тверде паливо – амбулаторія Петранка 
- пічне – ФАПи Топільське, Камінь. 
- електричне – Н.Струтинь 
- централізоване теплопостачання від котельні КНП «Рожнятівська 

багатопрофільна лікарня» (на твердому паливі) - Рожнятівська 
амбулаторія. 

 

 
 
Начальник відділу економічного  
розвитку та інвестицій, туризму  
та комунального майного     Н.Герасимчук 


