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Про результати діяльності структурних 
підрозділів Головного квартирно-
експлуатаційного управління Збройних 
Сил України у 1 півріччі 2014 року 
 
 
 

З метою оцінки стану виконання наказу Міністерства оборони України  
від 27 травня 2014 року № 339 “Про підготовку казармено-житлового фонду і 
комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2014 – 2015 років” 
проведено аналіз роботи квартирно-експлуатаційних підрозділів у 1 півріччі  
2014 року. 

За результатами визначено, що робота квартирно-експлуатаційних 
підрозділів за напрямами діяльності в 1 півріччі 2014 року проведена на 
належному рівні та оцінена задовільно. 

Станом на 01 серпня 2014 року досягнуто скорочення споживання 
енергоносіїв та комунальних послуг у порівнянні з 1 півріччям 2013 року на рівні 
7 %, здійснено накопичення котельного палива: вугілля – 22 тис. тонн на  
98 діб роботи котелень, мазуту – 6,56 тис. тонн на 138 діб роботи котелень,  
дров – 13,37 тис. складометрів. Заходи щодо накопичення до 01 жовтня 2014 року 
запасів вугілля, мазуту та дров до обсягів нормативної потреби тривають. 

Зазначене свідчить про відповідальне ставлення начальників квартирно-
експлуатаційних підрозділів до виконання поставлених перед ними завдань. 

Разом з тим під час проведення аналізу діяльності виявлено ряд недоліків: 
відсутність у достатній кількості резервних джерел енергозабезпечення, 

наявна комунальна техніка потребує відновлення; 
протягом 1 півріччя 2014 року дебіторська заборгованість збільшилася на 

3,3 % (близько 2 млн. грн.) та станом на 01 липня 2014 року складає 82 029,8 тис. 
гривень. 

За проведену роботу з підготовки фондів до зимової експлуатації, 
виконання заходів забезпечення мобілізаційного розгортання визначеного 
угруповання військ (сил) І та ІІ черги за напрямом квартирно-експлуатаційної 
служби, погашення наявної дебіторської заборгованості слід відмітити таких 
начальників квартирно-експлуатаційних підрозділів: 
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у кращу сторону: 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Житомир; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеса; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Полтава; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Рівне; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернігів. 
у гіршу сторону: 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Львів; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Запоріжжя; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернівці; 
начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Дніпропетровськ. 
 
 
Для своєчасного та якісного виконання завдань, визначених квартирно-

експлуатаційним підрозділам із підготовки казармено-житлового фонду і 
комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2014 – 2015 років, 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України: 

 
до 01 жовтня завершити всі планові роботи, здійснити накопичення запасу 

котельного палива на гарнізонних паливних складах до обсягів нормативної 
потреби; 

до 10 жовтня організувати підбиття підсумків підготовки фондів до 
експлуатації в зимовий період та доповісти заступнику Міністра оборони України 
(згідно з розподілом функціональних повноважень); 

активізувати роботу щодо зменшення існуючої дебіторської 
заборгованості, а також недопущення її зростання в подальшому; 

задіяти весь фінансовий ресурс та людський ресурс для підготовки фондів 
до зимової експлуатації. 

 
 
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень). 
 
 
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
 

Міністр оборони України  
генерал-полковник                                                                                   В.В.ГЕЛЕТЕЙ 


