yKPAIHA
БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

витяг

ja

з

протоколу

ль 2

спiльного засiдаЕня колегii Барвiнкiвськоi районноi державноТ
адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвського району

#rj,"/-/z7/ /lЦ/
ри

1.

вiд 1б квiтня 2015 р.

Про пiдсумки проведення опалювального сезону 20|4-2015

poKiB та заходи щодо пiдготовки господарського комплексу та об'ектiв
соцiальноi сфери до сталого функцiонування в осiнньо-зимовий перiод
2015-2016 poKiB
Проаналliзувавши та обговоривши iнформацiю гrро гriдсумки роботи
господарського комплексу району в осiнньо-зимовий перiод 2015 - 2016
poKiB, колегiя вiдзначае що в цiлому були виконанi Bci запланованi заходи. IJe
ДаЛо Змоry забезпечити стzLгIу роботу господарського комплексу раЙону в
опzLпювапьний перiод.
Yci установи та житлово-комуналънi пiдприемства протягом ociHHboЗиМОВоГо перiоду 2014-20|5 poKiB працюв€tли стабiльно i забезпечили
безперебiйне електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовiдведення
споживачlв раиону.
З метою забезпечення своечасноТ пiдготовки пiдприемств житловокомун€tльного господарства та соцiальноi сфери району до роботи в
опulJIювапьному сезонi 20|5-20Iб рр. колегiя вважае за необхiдне:
1. Iнформацiю "Про пiдсумки проведення в районi опilJIюв€uIьного
сеЗону 20|4-2015 poKiB та заходи щодо пiдготовки господарського комплексу
та об'сктiв соцiальноi сфери до оп€LпювzLпьного сезону 2015-201б poKiB" взяти
до вiдома.

затвердити заходи i утворити районний штаб з
ОрганiзацiТ пiдготовки господарського комплексу та об'ектiв соцiа-пьноТ сфери
До ст€lJIого функцiонування в осiннъо-зимовий перiод 20|5-20|6 poKiB,

2.

Розробити

та

затвердити його персонutльний склад.
Запропонувати виконавчим органам MicbKoi та сiлъських рад здiйснити
аналогiчнi заходи.

З. Керiвникам управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв

раЙонноi державноТ адмiнiстрацii, установ, пiдприемств та органiзацiй вжити
Дiевих заходiв щодо забезпечення виконання завдань
пiдготовки
господарського комппексу району до зими.

з

4.

Рекомендувати мiськвиконкому, директору фiлii Харкiвського
обласного комунztльного пiдприемства к,Щирекцiя розвитку iнфраструктури
територiй> Барвiнкiвське ПКГ та директору КП <<Благоустрiй> вжити заходи:

забезпечити погашеннrI заборгованостi

за спожитi

енергоносiТ,
населення та госпрозрахункових споживачiв, своечасне проведення поточних
платежiв, пiдвищення рiвня претензiйно-позовноi роботи за спожитi житловокомун€Lлънi послуги та недопущення виникнення заборгованостi за вказанt
послуги в TepMiH до 1 липня201.5 року.
5. Рекомендувати мiськвиконкому та директору

КП <Благоустрiй>.

5.1. Виконати заходи по комплекснiй пiдготовцi 5З житлових булинкiв
iз здачею ix по паспортах 100% готовностi.
5.2. Забезпечити герметизацiю iнженерних вводiв в житловi будинки та
провести штукатурку димо-вентиляцiйних каналiв.

6. Начальнику вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацii Коптсвiй
Н.о. забезпечити:
б.1. 100% завезення вугiлля в навч€Lпьнi заклади району.
6.2 ,Щотримання лiмiтiв на енергоносiТ в натур€tльних та вартiсних
пок€lзниках постiйно протягом оп€Iпюв€LIIьного сезону.
6.З Провести перевiрку стану обладнання котлiв для роботи на
€tпьтернативних видах п€LгIива та вжити заходiв щодо його застосування.
7. Сектору культури i туризму районноi державноi адмiнiстрацii Трояну
Ю.В., нач€Lпьнику вiддiлу освiти районноi державноi адмiнiстрацiТ Коптевiй
Н.О., головному лiкарю БарвiнкiвськоI центрztльноТ районноi лiкарнi Халссву
О.А., головному лiкарю центру первинноi медико-санiтарноi допомоги:

7.1 Вжити заходiв для своечасного проведення ремонтних

примiщень закладiв соцiальноi сфери та забезпеченнrI ix паливом.

7.2 Провести

обстеження протипожежного стану

Bcix

робiт

будiвель,

справнiсть технiчних засобiв пожежогасiння.
7.З Забезпечити готовнiсть до вкJIючення системи опаlrення:
- в дошкiльних навч€uIьних закладах та закJIадах освiти району;
- в закладах охорони здоровя;
7.4 Особливу увагу звернути на сво€часну пiдготовку вiдомчих
котелень, забезпечити перевiрку ix.

8.

Рекомендувати директору фiлii <<IзюмськиТй райавтодор) Щеркачу
B.I. та директору КП <<Благоустрiй> Усатову I.A.:
8.1 Забезпечити пiдготовку до роботи в зимових умовах виробничихбаз,
снiгоочисноТ технiки, безперебiйний рух транспорту пiд час снiгопадiв,
снiгових заметiв та ожеледицi.
8.2 Органiзувати заготiвлю необхiдноi кiлькостi протиожеледних
матерl€Lпlв.
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9.

Керiвникам пiдприемств, установ, органiзачiй,

забезпечити
на енергоносii, а
дотримання затверджених натур€Lльних та грошових лiмiтiв
.,u*b* вирiшити питання щодо фiнансуваннrl в повному обсязi попередньоI
оплати за теплопостачання за опzlJIюв€UIьний перiод.
Mrcbkot та сlльських рад
Рекомендувати виконавчим KoMlTeTaM
провести аналогiчнi заходи.

10. Вiддiлу житлОво-комун€UIьного господарства, цивiльного захисту,
мiстобудування Ьа архiтектури районноi державноТ адмiнiстрачii пiдготувати
проект розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацiт з означеного
питання.

Голова районноi державноi

адмiнiстрачii
Калiнiн
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