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кАм,янкА-БузькА рдйоt*lд дЕржАвнА АдднIстрАlця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька х" бr;6/rsz аJ/ls-

Про впроваduсення рiшення Колееff
районноi dераrcавноt аdмiнiсmрацil Bid
11.10.2017 М3 кПро еоmовнiсmь
бюduсеmнtu усmанов, пidпрuемсmв
ilсumJ.ово-комунutьноzо zоспоdарсmва

району dо робоmu в осiнньо-зtuлtовuй
перiоd 201 7/201 8 poKiB>

Згiдно п.32 Положення про Колегirо Кадл'янка-Бузькоi райённоТ державноI
4дмiнiстрацii, затвердженою розпорядженням юлови районноi державнОi
адмiнiстрацii вiд 1б.05.2017 ЛЬ25|/02-08/|7, з метою впровадження рiшення
КолегiТ райдерж4дмiнiстрацiТ вiд 11.10.2017 М3 <Про ютовнiсть бюджетних
ycT€lHoB, пiдприемств житлово-комуЕапьного господарства району до роботи в

осiнньо-зимовий перiод 201-7 120|8 poKiB>>:

1. Керiвникам пiдгrриемств, установ та органiзацiй ycix форм власностi,
виконкомаlrл MicbKoi, селищЕих та сiльських р4д в межа( cBoik повFIовСкень
активiзувати роботу з населенЕям щодо наrrежноi оплати житлово-комунаJIЬних
посJryг та погашення догrуIценоi заборгованостi за них.

2. Керiвникамжитлово-кощун€лльнlтхпiдгrриемств:
2.I. Посилити претензiйно-позовну роботу з основними боржниК€tМИ;

2.2. ЗабезпеЧити пiдЮтовку та ремонт спецiапiзованоi снiгоприбирапьноi
технiки, що перебувае у пiдпрИемстваХ коtvtуналЬноi та iншоi форми власностi;

2.3. Забезпечити пiдготовку необхiдного iнвентарю та запасiв

посипкового MaTepialry для роботи в осiнньо-зимових уN[ов€lх.
3. Головаlrл мiсцевих рад:' 3.1. Забезпечити приведення тарифiв на житлово-комунальнi посJIуги до

рiвнЯ економiЧно обцрУнтованиХ витраТ або оптИмiзувати витрати до рiвня дiючих
iарифiв. У вип4дку невiдповiдностi фактичних виlрат тарифам, встановленим

ор*"лп' мiсцевого самоврядування, передбачити вiдповiдне вiдшкодування у
,i.ц.""" бюджетах, як це передбачено Законом Украihи <Про житлово-

комунапьнr посJryгD);
з.2. Дктивiзувати робоry по створенню об'еднань спiввласникiв

багатокВартирниХ будинкiВ чи iншиХ управJIяЮчих комПшriй по обслуговуванню

житлового фондr;
з.3. Ъабезпечити укJIаданн;I договорiв зi' стороннiми органiзацiями на

заJtrIенЕя стороНньоi техНiки для обсrгуговуванЕя автомобiльних дорiг в ociнHbo-



зимовий перiод 2017120|8
01.11 .20|7
ЗИМОВИй перiод 2О|7 /2О|8 року при скJIадних погодних yмoB€lx в TepMiH до
01.11 .2017

4. Керiвникам установ та оргаlriзацiй, що фiнансуються з мiсцевих
бюджетiв ( В.Ковтаtlо, Л.Водонiс, Р.Куlерепа):

4.1. Забезпечити постiйний контроль за дотриманням теплового режиму та
експлуатацiею систем оп€шенЕя;

4.2. Забезпечити споживання твердого папива, цриродного г€лзу, електричноi
Та тепловоi енергii води в натурапьних пока:}ник€lх в межах уст€лновлених
помiсячнrос лiмiтiв та здiйснювати постiйний контроль за ix споживанням з метою
eKoHoMii бюджетншt коштiв;

4.З. Щомiсячно забезпечрати надавачаNI комун€rлъних посJryг 100%
поточну оплату за спожитi енергоносii в меж€ж кошторисних призначень.

5. Начальниковi вiддirry освiти райдержqдмiнiстрацiТ (В.Ков:шо) вжити
дiевих зоrодiв дJIя завершенIIя робiт по капiтапrьному ремонту iз замiною г€вових
котлiв в Стародобротвiрськiй ЗОШ I-III ст. в TepMiH до 27.10.2017,

6. ,Щиректоровi ,Щобротвiрського комунального пiдприемства
<Пiдприемство по обсlryговуванню житлa>) (М.Солотвiнсъкий), селищному головi
.Щобротвiрсъкоi сеJIищноТ рад" (Р.Нiколаев) забезпечити доступ (попередньо

узгодивши дату) працiвникiв пiдрядноi органiзацiТ ТзОВ "Ремспецбуд" до точки
встановленЕя загальнобудинкового вузла облiку газу житлЪвих булинкiв по
вул.Сагайдачною МЛЬ 2, 4, 5, 7, 11, |2 та вул.Будiвелънiй ]ЧЬМ 5, 1ý; 19

смт.,Щобротвiр.
7. Начагrьниковi Кам'янка-Бузького РЕМ (В.Сидорович) вжити заrодiв

щодо запобiгаrrня аварiйнюс вiдклгlючень у зимовий перiод 2017120|8 poKiB
споживачiв району, а при ix виникненнi забезпечити оперативне вiдновлення
електропостачання

8. .Щиректору комунапьного пiдприемства <<Кадл'янкаводоканал>)

(Ю.JIютий), директору ,Щобротвiрськоi ТЕС (О.Тарапцук) забезпечити своечасне,
безперебiйне та якiсне надання посJIуг по тепловодопостачанню" та
водовiдведенню житловою фонду та об'ектiв соцiалъноi сфери в осiнньо-зимовий
перiод 20|7 /2018 poKiB.

9. Начальнику вiддilry iнфраструктури та житлово-комун€tпьного
господарства районноi державноi 4дмiнiстрацii (О.Савка) органiзувати нараДУ З

головами мiсцевих рад щодо укJIадання договорiв зi стороннiми органiзацi.fiми на

заl1rlення cTopoнHboi технiки дrя обслуговуванЕя автомобiльЕI,D( дорiг в ociHHbo-

зимовий перiод 201720t8poкy цри скJIадних погодних умовФ( в TepMiH до 01 .11.201-'7

10. Контроль за виконанням рiшення КолегiТ покJIасти на першого

заступника голови
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Голова B.I. Кирилич


