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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДДНIСТРАI_ЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про впроваduсення рiшення Колееit
районноi dерuсавноi аdмiнiсmрацii Bid
09.10.2018 М2 кПро zоmовнiсmь
бюdеlсеmнuх усmаноц пidпрuемсmв
ilсumлово-комуноJльноео еоспоdарсmва

району dо робоmа в осiнньо-зшлловuй
перiоd 20 1 8/201 9 poKiB>

Згiдно п.32 Положення про Колегiю Капr'янка-Бузькоi районноi державноi
адмiнiстрацii, затверджепого розпорядженням юлови районноi державноi
адмiнiстрацii вiд 16.05.2017 ЛЬ25tl02-08lt7, з метою вцровадженнrI рiшення
Колегii райдержадмiнiстрацii вiд 09.10.2018 }lb2 кПро ютовнiсть бюджетних

установ, пiдприемств житлово-коIчцlнапьного господарства району до роботи В

осiнньо-зимовий перiод 20 1 8/20 1 9 poKiB>>:

1. Керiвникам житлово-комунальних пiдприемств керiвникам
пiдгlриемств, установ та органiзацiй ycix фор, власностi, виконком€lм MicbKoT,

селищних та сiльських рад в межах cBoik повновarкень:

1.1. Дктивiзувати роботу з населенням щодо належноi оплати ЖиТЛОВО-

комунальних посJtуг та погашення допуIценоi заборгованостi за них;

L.2. Посилити претензiйно-позовну робоry пiдприемств жиТЛОВО-

комунапъного господарства з основними боржник€lп{и;

1.3. Дктивiзувати робоry по створенню об'еднань спiввласнйкiв
багатоквартирних будинкiв чи iнших управJIяючих компанiй по обслуговуваНню

житлового фонду;

|.4. ЗабезпеЧити пiдгОтовкУ та ре.моНт спецiапiзованоi снiгоприбирапьноТ

технiки, шо перебувае У пiдприемства( комунаJIьноТ та iншоi форми власностi;

1.5. Забезпечити пiдготовку необхiдного iнвентаря та запасiв посипковогб

MaTepialry для роботи в осiнньо-зимовlD( умовах;

1.б. Забезпечити укJIадання догqворiв зi стороннiпли органiзацiями на

за11уIенНя стороНньоi техНiки длЯ обс.rryгоВуванЕЯ автомобiльЕих дорiг в ociHHbo_

зимовий перiЬд 2018/20t9 року при скJIадни)( погодних умовах в TepMiH до

0l .l 1.2018.

2. Керiвникаlrл ycTElHoB та органtзацtй, що фiнансуються з мiсцевих

бюджетiв ( KoBTalry в.в., Кучереп, р.с., Круглянко Л.М,п Бурлакiв о,я,,
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Водонiс JI.В-, Загайко А,М,):

3.1. ЗабезпеIIити постiйний контропь за дотриманням теплового режиму та

експJryатацiею систем опапення;

з.2. Забезгrечити споживЬння твердого паJIива' прцродного Г8У,

електричноi та тепловоi енергiI, води .в натурапъ показника)( в f,лежах

установл""r"'lrо;й;; лiмiтi' та здiйснювЬЪи постiйний контролъ за ix

споживtlнням з метою eKoHoMii бюддtетних коштiв;

3.3.ЩомiсячнозабезпечУВатинаДаВаЧаI\dкоIu)rнЕлпьни)(послУг100%
потоцIу оплату за спожит1 енергопосii в межаr кошторисних призначень,

3. Керiвникалпл КП <Калтrл'янкаводоканап) (Ю,Jhотий), кП <Сосподар>>

Жовтаrrецькоi сiльськоi рад; (Г.Крчr.ць),_ Кп <Запитiв> (Б,Малицький), кп

<Благоустрiй 1) @.Каменф, 
'цr, ' <Неслухiв> (О.ýлиба), директору

Щобротвiрськоi тЕС iО.Тuрuйj забезпеч"r" ."о..,асне, безперебiйне та якiсне

наданЕя посJryг по тепло-, водопостачанню та водовiдведенню житлового фонду

та об,ектiв соцiаllьноi сфери в осiпнъо_зимовий перiод 2018/2019 poKiB,

4. НачагrъникЬвi Кам'янка-Бузького рЕМ ПрДТ <<Львiвобленерго))

(р.стронцiцький) вкити _заlсодiв щодо зашобiгаtrня аварiйншr вiдключенъ у

зимовий перiод 2018/2019 poKiB споживачiв рйону, а при Iх виникненнi

забезпечитиоператиВневiдновленняелектропостаЧанНя.

5. Контроль за виконанням р!шtння Колегii покJIасти на першого

заступни*ч .ono"" райдерж4дмiнiстрацii А,Вашкiвського,

B.I. Кирплич
Голова

бlý*s*цi
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