УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 14.06.2011 року № 164
Про підсумки роботи господарського
комплексу району в осінньо-зимовий
період 2010-2011 років та завдання щодо
його підготовки до наступного
опалювального періоду 2011-2012 року

З метою забезпечення якісної підготовки господарського комплексу та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року,
своєчасного початку опалювального сезону, відповідно до рішення колегії
районної державної адміністрації від 07.06.2011 року:
1. Попередити голів сільських і селищних рад, Олевського міського
голову начальників управлінь та відділів райдержадміністрації про їх
персональну відповідальність щодо своєчасного проведення початку
опалювального сезону 2011-2012 року.
2. Міському, сільським та селищним головам:
2.1. До 01.09.2011 року забезпечити виконання комплексних заходів
щодо підготовки об’єктів бюджетної сфери, підприємств житловокомунального господарства відповідно до вимог та положень Правил
підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених
спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом України від
10.12.2008 року № 620/378, та об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових
умовах 2011-2012 року.
2.2. Провести поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності
житлово-комунальних підприємств, зменшення витрат у собівартості послуг
водо-, теплопостачання, водовідведення та при необхідності внести відповідні
корективи.
2.3. Посилити роботу щодо встановлення економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги з метою повного відшкодування
витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на
паливно-енергетичні ресурси та забезпечення установ бюджетної сфери
видатками на оплату енергоносіїв у повному обсязі до потреби.

2.4. Під час проведення капітальних ремонтів об’єктів теплопостачання із
заміною устаткування, яке вичерпало термін експлуатації, впроваджувати нове
енергозберігаюче обладнання та сучасні прилади обліку виробленої теплової
енергії.
2.5. Продовжити роботу з встановлення приладів обліку теплової енергії і
води у житлових будинках і бюджетних установах.
2.6. Провести інвентаризацію та скласти акти обстеження об’єктів
(теплопостачання, водопостачання і водовідведення, житлового фонду) усіх
форм власності та визначити необхідні обсяги робіт і джерела фінансування по
їх підготовці до роботи в зимових умовах.
2.7. Створити комісії по контролю за ходом підготовки об’єктів
господарського комплексу до зими.
2.8. Вжити додаткових заходів для поповнення обігових коштів
підприємств комунальної власності та підвищення рівня платежів споживачами
за надані послуги (особливо населенням), а також активізувати проведення
претензійно-позовної роботи.
2.9. Вживати заходів до забезпечення своєчасної та повної виплати
заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства, погашення
існуючої заборгованості із заробітної плати та недопущення утворення нових
боргів.
2.10. Завершити роботи з розробки оптимізованих схем теплопостачання
з урахуванням поєднання централізованих, децентралізованих та автономних
систем, упровадження енергозберігаючих технологій з використанням
нетрадиційних та альтернативних видів палива.
2.11. Завершити до початку опалювального сезону заготівлю палива та
укладання угод на постачання природного газу.
3. Начальникам відділів і управлінь райдержадміністрації: освіти
(Балюрко С.С.), культури і туризму (Кльоц І.В.), праці і соціального захисту
населення (Мельник В.І.), охорони здоров'я (Біленець Н.І.):
3.1. Вжити заходів щодо забезпечення відомчих закладів паливом,
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року.
3.2. Звернути увагу на забезпечення виконання заходів з ощадливого
використання паливно-енергетичних ресурсів.
3.3. Забезпечити установи бюджетної сфери видатками на оплату
енергоносіїв у повному обсязі до потреби твердим паливом згідно із
затвердженими нормами.
4. Управлінням райдержадміністрації: економіки (Ніколайчук А.С.),
праці і соціального захисту населення (Мельник В.І.), відділам
райдержадміністрації: регіонального розвитку, містобудування та архітектури
(Пятницький В.Б.), освіти (Балюрко С.С.), культури і туризму (Кльоц І.В.),
охорони здоров'я (Біленець Н.І.) спільно з сільськими, селищними та
Олевським міським головами, керівниками підвідомчих підприємств і
організацій взяти під особистий контроль питання своєчасного початку
опалювального сезону 2011-2012 року.

5. Підприємствам ЖКГ району: Дружбівському ПЖКГ (Сулим І.М.),
Олевському ОП «Теплових мереж» (Панченко О.А.), Новобілокоровицькому
БГКП (Коцур С.Л.):
5.1. Забезпечити виконання плану заходів по підготовці об’єктів
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 20112012 року.
5.2. Посилити роботу по погашенню дебіторської та кредиторської
заборгованості, вирішити питання розрахунків за спожиті енергоносії,
використаний природний газ.
5.3. Своєчасно укласти договори на постачання природного газу,
провести попередню проплату енергоносіїв та дотримуватися лімітів.
5.4. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати та не допускати
утворення боргів.
5.5. Здійснити до початку опалювального сезону заготівлю палива.
5.6. Для запобігання нещасним випадкам у багатоповерхових будинках
комунальної власності до початку опалювального сезону провести обстеження
димових та вентиляційних каналів, технічного стану побутового газового
обладнання та опалювальних котлів квартир.
6. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації
(Ушко В.І.) розробити та узгодити план дій відповідних служб, спрямованих на
ліквідацію можливих аварій на системах газо-,електро-, тепло-, водопостачання
усіх форм власності.
7. Виконкомам міської, сільських, селищних рад, Олевському ОП
«Теплових мереж» (Панченко О.А.), Новобілокоровицькому БГКП
(Коцур С.Л.), Дружбівському ПЖКГ (Сулим І.М.), відділам
райдержадміністрації: освіти (Балюрко С.С.), культури і туризму (Кльоц І.В.),
охорони здоров'я (Біленець Н.І.) щомісячно до 5 та 20 числа інформувати
управління економіки райдержадміністрації про об’єми виконаних робіт по
підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року, починаючи з
червня 2011 року.
8. Відділу з питань надзвичайних ситуацій (Ушко В.І.), управлінню
економіки райдержадміністрації (Ніколайчук А.С.), філії «Олевський
райавтодор» ДП «Житомирський облавтодор» (Повар В.П.) здійснювати
контроль за своєчасним приведенням у належний стан снігоприбиральної
техніки та забезпечення нормативної потреби у піщано-соляній суміші і
реагентів для боротьби з ожеледицею.
9. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.) до 10.07.2011 року
надати в управління економіки райдержадміністрації аналіз використання
палива в опалювальному сезоні 2010-2011 року, планових та фактичних витрат
на 1м² опалювальної площі в розрізі загальноосвітніх закладів.

10. Сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
апарату райдержадміністрації (Рудницька А.Й.) висвітлювати у засобах масової
інформації стан підготовки до опалювального сезону 2011-2012 року та
несвоєчасність проведення розрахунків споживачів за послуги.
11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків;
координація – на заступника голови райдержадміністрації Трохоненко О.А.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

