УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 10.10.2011р року № 271
Про готовність господарського
комплексу району до роботи
в осінньо-зимовий період 2011-2012 року
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 14.06.2011 року № 164 «Про підготовку об’єктів господарського
комплексу та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 20112012рр.» управліннями та відділами районної державної адміністрації,
головами сільських і селищних рад, підприємствами, організаціями та
установами району проведена певна робота із забезпечення вчасної
підготовки об’єктів бюджетної сфери району, підприємств, які надають
послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, утримання житлового фонду і прибудинкових територій до
початку опалювального періоду.
Станом на 29.09.09 підготовлено 167 житлових будинків (98%), 51
котельня (98%), водопровідних насосних станцій - 2 (100%), каналізаційних
насосних станцій – 7 (100%), інженерних мереж - 0,315 км (100%),об’єктів
соціальної сфери – 71 (100%).
З метою забезпечення якісної підготовки господарського комплексу та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року,
та відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
04.10.2011 року:
1. Визнати задовільним стан підготовки господарського комплексу
району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року.
2. Управлінням та відділам районної державної адміністрації:
агропромислового розвитку (Михайленко В.А.), економіки (Ніколайчук А.С.),
регіонального розвитку, містобудування та архітектури (Пятницькому В.Б.),
освіти (Балюрко С.С.), охорони здоров’я (Біленець Н.І.), культури і туризму
(Кльоц І. В.), праці та соціального захисту населення (Мельник В.І.) спільно з
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сільськими, селищними та Олевським міським
головами,
керівниками
підвідомчих підприємств і організацій забезпечити в районі своєчасний
початок опалювального сезону 2011/2012 року.
3. Олевській міській раді до 10.10.2011 року спільно з ОП
«Тепломережа»:
3.1. Забезпечити оснащення опалювальних котелень засобами обліку
відпуску теплової енергії.
3.2. Забезпечити погашення заборгованості у повному обсязі за
використаний природний газ та укласти угоду на постачання з ПАТ
«Житомиргаз».
3.3. До 15.10.2011 року завершити роботу щодо виконання вимог
постанов Кабінету Міністрів України від 08.08.2011 року № 896 «Про
затвердження порядку списання заборгованості за природний газ та
електричну енергію» з ДК «Газ України».
4. Міському, сільським та селищним головам:
Питання щодо стану готовності об’єктів господарського
комплексу міста, селищ, сіл до початку опалювального сезону розглянути на
засіданнях виконкомів рад.
4.1.

До 13.10.2011 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.
4.2.

Згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, прийняти
відповідні розпорядження (рішення) про початок опалювального сезону 20112012 року, враховуючи кліматичні умови, діючі будівельні норми та правила.
4.3.

Визначити відповідальну особу для здійснення контролю за
проходженням опалювального сезону 2011/12 року на підвідомчій території.
4.4.

4.5. 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.
4.6. Звернути увагу на персональну відповідальність за стале
проходження опалювального сезону 2011-2012року.
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4.7. 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.
4.8. 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.
4.9. До 15.10.2011 року заключити договори на виконання робіт з
очищення від снігу доріг комунальної власності.
5. Філії «Олевський райавтодор» ДП «Житомирський облавтодор» до
01.11.11р. закінчити ремонт снігозбиральної техніки та заготовити піщаносоляну суміш і реагенти для боротьби з ожеледицею відповідно до потреби.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.) до 15.10.2011
року подати в управління економіки райдержадміністрації опалювальні
об’єми загальноосвітніх шкіл району.
7.
Сектору
зв’язків
із
ЗМІ
та
громадськістю
апарату
райдержадміністрації (Нікітіна В.С.) висвітлювати у засобах масової
інформації стан проходження опалювального сезону 2011/2012 року.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

