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|1ро стан ф1нансово_економ!чно|
д|яльност1 )!(итлово_коР!унальцих
п!дприсмств району за п1дсумками
2012 року

Б|дпов|дно до статей 6, 20, 36 3акону }кра|ни <|[ро м|сцев! деря<авн|
адм|н1страц||> з мето}о пол1птшення ф|нансово-економ|чних пок€вник1в роботи
)китлово-комун€}льних п!дприемств та врахову}очи р|шлення колег|? районно|
дерх{авно| адм|н|страц!| в\д26 л}отого 20\з року:

1. |{ертшому заступнику голови районно| деря{авно] адм|н|сщац|?
Бар>ке|нову }Ф.1{. посилитт4 увагу до питань ф|нансово-економ|чно? д|яльност1
п1дприсмств }китлово-комун€!г|ьного господарства) ]х стаб|льно?, збалансовано?
роботи з надання послуг населенн}о та п1дприсмствам району.

2. Рекомендувати кер!вникам: вжкву-20\| 1{астерову с.о.,
1{|1 <&1алин|вка> - €ерицькому с.в., 9каловського ву жкг _ -|{аптсву А.в.,
1{онетоцького вкп вкг €а''у в.в., дп <<[итловию> }1ягкому Б.й.:

2.\.3дтйснтовати пост|йний мон|торинг щодо надання послуг
споя{ивачам' проводити роботу 3 приведення тариф|в до економ1чно
обгрунтованих вищат на !х виробництво.

2.2. ||осилити д|яльн|сть щодо створення нових прощесивних фор'
управл|ння т{итловим фондом

2.3. Актив|зувати
пдом (асоц|ац|т, осББ).
претенз|йно-позовну та роз'яснтов€}льну роботу серед

населенн'{ щодо сплати заборгованост| за споя{ит| >китлово-комун€!льн! послуги.
2.4. 3>кити заход|в щодо ефективного, економного використання власних

надходжень, бтоджетних асигнувань для надання як|сних послуг спох{ивачам'
змен1шення кредиторсько| та деб1торсько{ заборгованост| п1дприсмств.

2.5. Бпровад)кувати у виробництво нов! ефективн|, мен1п затратн|,
енергозбер|гатон1 технолог||.

2.6. (истематично вивчати стан | тематику заяв' звернень' скарг
щомадян та п1дприсмств з питань надання )китлово-комун€}льних послуг'
вживати д|евих заход|в щодо покращення ц|е? роботи.
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2.7.17ро вэкит| заходи |нформувати голову районно?
адм1н1страц|? через в|дд|л }китлово-комун€!г1ьного господарства

[1ершпий 3аступник голови
районно[ дерэпса вно| адм!н!страц1!

дер)кавно1
управл|ння

розвитку |нфраструктури районно| дер)кавно| адм|н|страц|| до 20.08. 20 |з .

3. Ё{ачальнику в|дд|лу )!(итлово-комуна"]1ьного господарства управл]ння
розвитку |нфраструктури районно| державно] адм|н|сщац|| Болодько 1.Б. :

3.1 3д|йсн1овати пост|йний контроль 3а д|яльн|стто п|дприемств х{итлово-
комун€ш1ьного господарства' станом розрахунк|в спох<ивач1в за отриман|
послуги, у раз| ттеобх|дност| в)кивати вс|х заход1в зг|дно 3 наданими
повноваженнями щодо усунення негативних прояв|в у робот1 п|дприемств.

3.2 |{ро виконання розпоряд}кення |нформувати голову районно|
дер)кавно| адм|н|страц|| через сектор контрол}о алфату районно? дерэкавно|
адм|н|страц|] до 26.08.20|з.

4. 1(онтродь за виконанням ро3порядх{ення 3€ш1и1ша}о за собото.
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