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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДN{IНIСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
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виiЪного спiльпого засiдаIIIIя колегii БapBitlKiBcbKoi paйolrlloi державtlоi
адмiнiстрацiТ та зборiв адмiлliстративно-господа рського активу

Барвiшкiвського району
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2. Пiдведеншя пiдсумкiв пiдготовки господарського комплексу

т'а

об'сктiв соцiальноТ сфери до сталого функцiоltуваtIня в ociltHbo -зимовиЙ
перiод 20|7 -2018 poKiB.

Проаналiзувавши та обговоривши iнформацiю "Пiдведеttня гliдсумкiв
пiдготовки господарського комплексу та об'ектiв соцiа;tыlоТ сфери до cTaJIoI'o
функцiонування в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 poKiB ", виТзне спiлыlе
засiдання колегiI та зборiв адмiнiстративно-господарського активу райоr"rУ
вiдзначас, що в цiлому виконанi Bci запланованi заходи.
Yci установи та житлово-комун€Lльнi пiдприсмства протягом зазначеного

перiоду здiйснили вiдповiднi заходи щодо пiдготовки

до

сталого

функцiонування в осiнньо-зимовий перiод.
З метою забезпечення свосчасноi пiдготовки пiдприсмств жи,глOвокомунального господарства та соцiальноi сфери району до роботи в
опаJIювальному сезонi 2017-20|8 рр. на пiдставi вищезазначеного, виТзrrе
спiлъне засiдання колегiТ районноi державноТ адмiнiстрацiТ ,га зборiв
адмiнiстративно - господарського активу району вважае за необхiдне:

1.Iнформацiю першого заступника голови райоr-rrrоТ державноТ
адмiнiстрацii Калiнiна О.С. щодо пiдготовку господарського компJIексу 'га
об'ектiв соцiальноi сфери до стаJIого функцiонування Iз осiнttьо-зимовий
перiод 20|7-20t8 рокiв"взяти до вiдома.

2. Заступникам голови районноi державноТ адмiнiстрацiI, керiвникам

управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв, установ, пiдприсмстI] та
органiзацiй вжити дiевих заходiв щодо завершення виконаI{ня завдань з
пiдготовки господарського комплексу до зими.

3. Районному штабу забезпечити координацirо дiяльностi структУрнИХ
пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацiТ, виконавчих оргаrriв мiськоi 'га
сiльських рад, пiдприемств, органiзацiй та уётанов, I{езалеж[Iо rзiд
пiдпорядкування i форм власностi, з означеного питання.
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