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БДРВIНКIВСЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

NЬ 3

виiзного спiльпого засiдання колегii Барвiцкiвськоi райошноi державrrоi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративцо-господарського активу
Барвiнкiвського району
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2. про пiдготовку господарського комплексу та об'еКТiВ СОЦiаЛЬllОi
сфери до сrалого функчiонуrч""" в осiцньо-зимовий перiод 2018/2019
poкlB.

Проаналiзувавши та обговоривши iнформацirо "Про пiдготовку
господарського комплексу та об'ектiв соцiальноi сфери району до сталого
poKiB" та з MeToIo
функцiонування В осiннъо-зимовий перiод 2018/2019
забезпеченнrI пiдготовки та стаJIого проходження опалюваJIьного сезону
201812019 poKiB, виiЪне спiльне засiдання колегiТ та зборiв адмiнiстративно*
господарського активу вiдзначае, що Bci запланованi заходи, якi затверджеtri
вiд 01.06.2018 року
розпорядженням голови районноi державноI адмiнiстраuii
ЗlЪtЗВ в цiлому виконаннi та вважаеза необхiдне:

1.

Iнформацiю першого заступника голови районноi державноi
адмiнiстрацii ''Про пiдготовкУ господарського компJIексу та об'сктiв
сфери районУ до стаJIого функцiонування в осiнньо-зимовий перiод
20182019 poKiB", взяти до вiдома.
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2.

ПершомУ заступнику, заступнику голови районноi державноi
адмiнiстрацii, керiвникам управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних

пiдроздiлiв, устаньв, пiдприемств та органiзацiй вжити дiевих заходiв щодо
завершення виконання завдань з пiдготовки господарського комплексу до
зими.

з.

Районному штабу забезпечити коOрдинацiю дiяльностi структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрuцii, u"понавчи{ органiв Micbkoi та
сiльських рад, пiдприемств, органiзацiй та установ незаJIежно вiд
пiдпорядкування i форм власностi з означеного питання.
4. Рекомендувати MicbKoMy головi взяти на особистий контроль:
4.1. Питання завершення пiдготовки житлового фонду MicTa до ст€tлого
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населеI{ця
по
водопостачанням
4.З.Питання
забезпеченню
м, Барвiнкове;
4.4. Передбачитиу мiсцевому бюджетi кошти для органiзацii та вжиття
заходiв щодо створення пунктiв обiгрiву.

5. Рекомендувати керiвнику фiлii Харкiвського обласного комунаJIьного

пiдприемства кОбласний Iнформацiйно-технiчний Щентр> виконати настушнi
заходи:

5.1.Пiдготувати перелiк матерiального резерву необхiдного для

безаварiйного проходження осiнньо-зимового перiоду 20 1 8-20 1 9 poKiB;
5.2.Забезпечити погашення заборгованостi за спожитi енергоносiТ
населенням та органiзацiями району, пiдвищення рiвня претензiйно-позовноi
роботи за спожитi житлово-комун€rльнi послуги;
5.3 .Забезпечити погашення заробiтноi плати працiвникам пiдприемства;
5.4. Взяти на особистий контроль здачу та прийом котелень, пiдготовку
необхiдних документiв.

б. Начальнику вiддiлу освiти забезпечити 100 % завезення вугiлля
навчulльнi заклади району в TepMiH до l5 жовтня 2018 року.

в

керlвникам
пiдприемств,установ,органiзацiй,
7.Рекомендувати
забезпечити в повному обсязi здiйснення попередньоI оплати за послуги
теплопостачання за опrlлювальний перiод жовтня мiсяця в TepMiH до 10 жовтня
2018 року.

8. Вiддiлу з

питань економiчного розвитку, мiстобудування ,га
архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльного захисту районноi

державноi адмiнiстрацii пiдготувати проект розпорядження

з

означеного

питання.

Голова районноТ державноi
адмiнiстрачii
,Щмитро
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