УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
04.07.2018

№ 316

Про підготовку об’єктів житловокомунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньозимовий період 2018/2019 років

Керуючись статтями 13, 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Правилами підготовки теплових господарств до опалювального
сезону, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України та
Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від
10.12.2008 № 620/378 та з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 років, з урахуванням розгляду питання на
засіданні колегії районної державної адміністрації 26.06.2018
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Начальників відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури і
туризму райдержадміністрації та рекомендувати органам місцевого
самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від
форм власності:
1) до 25.09.2018 завершити підготовку об’єктів господарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років,
підготувати паспорти і акти стану готовності теплових господарств та
заготовити нормативну потребу твердого палива;
2) до 01.10.2018 забезпечити укладання договорів на споживання
природного газу в опалювальному сезоні 2018/2019 років підприємствами
теплоенергетики та виділення лімітів природного газу;
3) забезпечити 100-відсоткові розрахунки підпорядкованих підприємств
за комунальні послуги;
4) забезпечити безперебійну роботу об’єктів житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери в опалювальному сезоні 2018/2019
років;

2
5)
забезпечити
виконання заходів, спрямованих на економію
паливно-енергетичних ресурсів;
6) проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо формування
тарифів, надання пільг і субсидій, дотримання платіжної дисципліни,
необхідності своєчасної сплати за спожитий газ та енергоносії, комунальні
послуги, ощадливого використання енергоресурсів.

2. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам забезпечити:
1) початок опалювального періоду в населених пунктах району та взяти
під особистий контроль повне підключення до котелень об’єктів соціальної
сфери та житлових будинків;
2) до 01.10.2018 укладання договорів на зимове утримання доріг
комунальної власності із підприємствами, установами, організаціями, що мають
спеціалізовану техніку для розчищення автомобільних доріг на
підпорядкованих територіях;
3) до 25.09.2018 проведення перевірки спеціалізованими підприємствами
димовентиляційних каналів у багатоповерхових житлових будинках.
3. Керівників відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
комунальних закладів охорони здоров’я:
взяти під особистий контроль питання облаштування засобами
дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу
котелень закладів, що належить до сфери їх управління.
4. Рекомендувати КП «Вільнянський міськкомунгосп Запорізької області»
(директор Мірошніченко В.В.) та ОВУЖКГ м. Вільнянськ (начальник
Нестеренко Л.І.) до 01.10.2018 завершити заповнення системи централізованого
теплопостачання м. Вільнянськ.
5. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації надати узагальнену інформацію про стан
виконання цього розпорядження голові райдержадміністрації до 15.11.2018
року.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації відповідно до функціонального
розподілу обов’язків.
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