УКРАЇНА

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
30.05.2018

№ 277

Про підготовку об'єктів житловокомунального
господарства
та
соціальної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/2019 років
Керуючись статтями 6, 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Наказом Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
10 грудня 2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових
господарств до опалювального сезону», на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 24.05.2018 № 288 «Про підготовку об’єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери Запорізької області до роботи в
осінньо-зимовий період 2018/19 років» та з метою забезпечення своєчасної
підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років:
1. Затвердити заходи з підготовки населених пунктів Вільнянського
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років (додається).
2. Запропонувати головам міськселищсільвиконкомів:
1) проаналізувати стан проходження опалювального періоду 2017/2018
років та вжити дієвих заходів щодо підготовки населених пунктів на
підвідомчій території до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років згідно з
затвердженими заходами;
2) забезпечити до початку опалювального сезону погашення поточної
заборгованості організацій та бюджетної сфери за спожиті енергоносії;
3) взяти під контроль питання повірки та встановлення до 01.09.2018
засобів обліку природного газу у бюджетних установах, розташованих на
підпорядкованій території;
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4) до 07 та 22 числа щомісячно подавати відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
інформацію щодо стану виконання заходів з підготовки житлового фонду,
об'єктів комунального господарства та культурно-соціальної сфери до зими.
3. Керівникам відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
відділу культури та туризму райдержадміністрації, комунальних закладів
охорони здоров′я:
взяти під особистий контроль питання повірки та встановлення до
01.09.2018 засобів обліку природного газу в закладах, що належать до сфери їх
управління.
4. Відділу містобудування, архітектури та житлово - комунального
господарства райдержадміністрації:
1) встановити дієвий контроль за виконанням основних заходів з
підготовки теплоенергетичного комплексу району до роботи у зимовий
період та інформувати голову райдержадміністрації щотижнево про стан
справ;
2) надати узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження
голові райдержадміністрації до 01.11.2018 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.А. Руденко

