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Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства,
установ освіти, культури, охорони здоров’я в осінньо-зимовий період 2017-2018
років та заходи по забезпеченню стабільної роботи в осінньо-зимовий період
2018-2019 років

Своєчасне та якісне виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового
періоду 2017-2018 років дало змогу у встановлений термін розпочати
опалювальний сезон, який, в цілому, пройшов задовільно.
Довготривалих зривів газо-, водо- та електропостачання не виникало.
Скарг від населення щодо надання неякісних житлово-комунальних послуг до
райдержадміністрації не надходило. Виняток склала ситуація, коли через
складні погодні умови (сильні снігопади) припинялась подача електроенергії в
населених пунктах або стан напруги в електромережі був нестабільним.
Зазначені проблемні питання вирішувалися оперативно.
Всі об’єкти соціальної сфери задовільно відпрацювали осінньо-зимовий
період 2017-2018 років.
В березні 2018 року через снігові замети на дорогах району виникали
.проблеми з транспортним рухом, які вирішувалися філією «Автодор № 3» у
робочому порядку. Суттєву допомогу у розчищенні доріг надавали
сільськогосподарські підприємства, що розташовані на території відповідних
сільських рад.

Мешканцям району своєчасно надавалися субсидії на житловокомунальні послуги та тверде паливо.
Рівень розрахунків населення за спожиті енергоносії та отримані
житлово-комунальні послуги станом на 01 травня 2018 року складає,
за природний газ - 39,0% ;
за водопостачання - 116,9%;
за електроенергію - 93,3%).
Опалювальний період 2017-2018 років закінчився 15 квітня 2018
року відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від
28 березня 2018 рйку № 149 «Про закінчення опалювального періоду 2017-2018
років».
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Після закінчення опалювального періоду 2017-2018 років проведено
обстеження котелень, котлів, опалювальних систем, водопровідних мереж,
розглянуто загальний стан покрівель закладів та намічені першочергові заходи
щодо усунення виявлених недоліків.
З метою забезпечення якісної підготовки об’єктів житловокомунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 20182019 років, керуючись статтями 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві
державні
адміністрації»,
на
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від
03 травня 2018 року № 557/5-18 «Про завдання на період підготовки житловокомунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 20182019 років» та на виконання рішення колегії райдержадміністрації від 16 травня
2018 року:
1. Створити районну робочу групу з контролю за ходом підготовки
об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та затвердити її склад
(додається).
2. Рекомендувати сільським головам:
1) забезпечити повну оплату спожитих енергоносіїв та отриманих
комунальних послуг бюджетними установами;
2) спільно з керівниками підприємств житлово-комунального
господарства вжити необхідні заходи щодо забезпечення 100% оплати
населенням за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги;
3) постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо
своєчасної оплати спожитих енергоносіїв, отриманих житлово-комунальних
послуг та наслідків неплатежів;
4) вжити заходи щодо економії енергоресурсів, у тому числі і на
установку енергозберігаючого обладнання, приладів обліку витрат і
регулювання споживання енергоносіїв;
5) в строк до 01 жовтня 2018 року виконати в повному обсязі ремонтновідновлювальні роботи на об’єктах житлово-комунального господарства та
соціальної сфери, розробивши для цього конкретні заходи;
6) про проведену роботу інформувати відділ житлово-комунального
господарства райдержадміністрації до 10 жовтня 2018 року.
3.
Відділу
освіти
райдержадміністрації
(Костомарова),
Костянтинівському районному центру первинної медико-санітарної допомоги
(Ліхтенштейн),
відділу
культури,
молоді,
спорту
і
туризму
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райдержадміністрації (Казімір) вжити необхідні заходи щодо підготовки
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
4.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Балашова) забезпечити своєчасне призначення субсидій
та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ
пільговій категорії громадян.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дудкіна) та
рекомендувати виконкомам сільських рад забезпечити своєчасне фінансування,
в межах бюджетних призначень, першочергових заходів щодо підготовки
об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до осінньозимового періоду 2018-2019 років.
6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ всіх форм власності
надати допомогу в підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019
років підприємствам житлово-комунального господарства, установам освіти,
культури та охорони здоров’я.
7.

Відділу

житлово-комунального

господарства

та

будівництва

райдержадміністрації (Сівова):

1) вжити заходи щодо освоєння коштів та виконання у повному обсязі
запланованих у 2018 році робіт на об’єктах житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району;
2) інформувати райдержадміністрацію про виконання розпорядження до
15 жовтня 2018 року.
8. Координацію за виконанням розпорядження покласти на відділ
житлово-комунального господарства та будівництва (Сівова), контроль - на
першого заступника голови райдержадміністрації Ісакова О.І.

Голова райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
райдержадміністрації

голови

СКЛАД
районної робочої групи з контролю
за ходом підготовки об’єктів житлово-комунального господарства
та соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період
2018-2019 років
ІСАКОВ
Олег Іванович

перший заступник голови райдержадміністраціїї,
голова районної робочої групи

СІВОВА
Світлана А натоліївна

начальник
відділу
житлово-комунального
господарства та будівництва, заступник голови
районної робочої групи

ГЛУШКО
Наталія Олександрівна

головний спеціаліст відділу житлово-комунального
господарства та будівництва, секретар районної
робочої групи
ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

ДРАКО
Сергій Сергійович

державний інспектор з енергетичного нагляду
Костянтинівського відділення

КАЗІМІР
Вікторія Вікторівна

начальник відділу культури, молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації

КОСТОМАРОВА
Наталія Анатоліївна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Л іх т е н ш т е й н
Наталія Борисівна

головний лікар
Костянтинівського
центру
санітарної допомоги

первинної

сільський голова на відповідній території

Керівник апарату
райдержадміністрації

медико-

