
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

від 13 вересня 2022 року                                                                                     №151 

 

Про підготовку Печеніжинської  
селищної ради до роботи  
в осінньо-зимовий період  
2022-2023 року 

 

Заслухавши інформацію спеціаліста І категорії відділу житлово-

комунального господарства, інвестицій та соціально-економічного розвитку 
ВАСИЛИШИНА Степана Васильовича про підготовку Печеніжинської 
селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 року, виконавчий 
комітет селищної ради  

В И Р І Ш И В: 
1. Інформацію спеціаліста І категорії відділу житлово-комунального 

господарства, інвестицій та соціально-економічного розвитку ВАСИЛИШИНА 
Степана Васильовича про підготовку Печеніжинської селищної ради до роботи 
в осінньо-зимовий період 2022-2023 року, взяти до відома (додається). 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Ігор ДОВІРАК 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Печеніжинської селищної ради 

від 13.09.2022 №151 

 

Довідка 

про підготовку Печеніжинської селищної ради до роботи  
в осінньо-зимовий період 2022-2023 року 

 

Печеніжинська селищна рада завершує роботу по підготовці 
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. 
Відповідно до розроблених заходів виконано ряд робіт по ремонту бюджетних 
установ та організацій, освітленню та благоустрою населених пунктів, а також 
по ремонту автодоріг державного та комунального значення.  

Усі закладах освіти облаштоване укриття з метою забезпечити безпеку 
дітей та педагогічних працівниківпід час навчального процесу. Щоб при 
повітряній тривозі в укритті могли одночасно розміститися всі, хто в цей 
момент перебуває в закладі освіти. 

Проведено ямкові ремонти на небезпечних відрізках автомобільних 
доріг районного значення Коломия-Печеніжин, Печеніжин-Слобода, 
планується до кінця 2022 року провести ямкові ремонти на небезпечних 
відрізках автомобільних дорігПеченіжин-Марківка, Великий Ключів – 

Молодятин, Сопів – Княждвір. 
В старостинських округах виконано роботи по благоустрою та ремонту 

комунальних автодоріг та вулиць, виконано роботи по розчистці та 
влаштуванню канав для стоку води вздовж автодоріг. Довідки по 
старостинських округах додаються. 

Печеніжинський комбінат комунальних підприємств підготував 
спецтехніку для роботи в осінньо-зимовий період в кількості 3 одиниці. 
Заготовлено 1,0 тону солі.Планується закупити 60,0 тон піску та 3 тони солі. 

Для вчасного початку опалювального сезону у бюджетних установах та 
організаціях, відповідно до запланованих заходів, проводиться перезарядка 
вогнегасників бюджетних установ громади. 

Виготовлено акти обстеження димоходів та вентиляційних  каналів для 
бюджетних установ, а також провести навчання для відповідальних за газове 
господарство та операторів. 
 

 

 

 

 

Спеціаліст І категорії відділу  
житлово-комунального 

господарства, інвестицій та  
соціально-економічного розвитку                                 Степан ВАСИЛИШИН 


