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Розпо Ряджвння

{угу[в х" ?!'-
|1ро стан готовност! 

'(цтлово-ко!!{унального господарства району
до ос!нньо-зимового пер|оду 2014_
2015 роЁв

8|дповйно до статей 6, \з,20 3акону !кра!ни <|[ро м!сцев1 дер:кавн1
адм|н1ощац[|>, з мето!о забезпечентля сталого функц1онування житлово-
кощ,н:1льного господарства рйону в ос|нньо_зимовий пер1од 2014-2015 рок|в
та вр;|ховук)чи р1лпення колег|! районно| державно| адм1н1ощац1| в1д 23 ьересня
2014 року:

1. 3асцпникалл голови районно! дерхсавно| адм|н|страц||, кер|вникам
срукцрних п!дрозд!л[в районно! дер:кавно| адм|н1срац!|:

сталого функц1о}цъан!{.'{ господарського комплексу та об'скт|в соц!ально|
сфери району в ос|нньо-зимовий пер!од 2014_2015 роЁв.

1.2. 3абезпечити суворий конщоль за опожив:!н|{'тм
вс|х необх|дних заход1в щодо економ[| енергоресуро1в.

2. Рекомендувати с!льським, селищним головам:

1.1.Бзяти п1д особистий контроль остаточне завер1]]ення роб1т щодо

енергонос11в' в)1(ити

2.\.Аа зас1даннях виконком1в с|льських, селищних рад розглянщи
питан|{'{ т|ро готовн1сть господарського ком|1пексу та об'ект|в соц|ально{ сфери
на !х територ!ях до оо1нньо-зимового лер1оду 20|4-2015 рок|в.

2.2. Б>кити вс|х необх!дних заход!в щодо приведенн'{ тариф|в на житлово-
комунальн| послуги у в|дпов1дн1оть до р|вття защат на |х виробництво,
недопущенн'] заборгованост! за надан! житлово-комун:1льн! послуги 1 спожит!
енергонос|! та л1кв!дац1| заборгованост| з зароб1тно| плати прац!вникам
м1сцевгтх житлово-комунальнго< п!лщисмств.

3.Рекомендрати йа.глин[вському, Бсхар1вськоплу, 8веденоькому
оелищним та [рак|вському с1льському голов! вжи!и вс1х необх1дних заход|в
щодо 1творенття Ф€ББ.

4. Рекомендрати с|льським, селищним головам, кер!вникам житлово_
кощ/н:1пьн!'( п|дприемств, кер1вникам об'сднань та асоц|ац1й сп1ввласниЁв
багатоквартирних будинк!в, п1дприсмств, орган!зац1й та установ вжити вс1х
необх[дних заход!в цодо остаточного завер1пення роб|т щодо п|дготовки
житлово-кощ/нального господарства ! об'скт1в ооц!ально| сфери району до
сталого функц1ощгвання в ос|нньо-зимовий пер[од 2014-20!5 рок|в та усуненн-'1
недол|к[в, в!]'{влених представника.['1и районного плтабу з орган|зац1! п!дготовки
господарського комплексу та об'ект|в соц1ально! офери району до сталого
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функц!онування в ос1нньо-зимовий пер|од 2014-2015 рок|в в ход|
п1лсумкових лерев|рок готовност1 житлово-комун2шьного господарства !

об'ект|в соц1ально| сфери на м!сцях до ос!нньо-зимового пер1оду 2014-
2015 рок1в, про що 1нформувати голову районно| дерт<авно! адм1н|сщац1| нерез
в1дд1л хситлово-кощ/напьного господарства та бул!вттиптва районно| дер>кавно|
адм!н[сщац!! в терм|н до 01 }(овтня 2014 року.

5. 31дд!ту я(итлово-ко}'1унапьного господарства та буд1вництва районно!
дерт<авно{ адм1н|сщац!! (8олодько 1.8.) про виконан|{'{ розпоряд)кенвя
|нформувати голову районно| державно! адм1н1орац|| через сектор конщол!о
апарац Районнот державно! адм1н1сщаш|| ло 10 >ковтня 2014 року.

6. 1{онщоль за виконан1{'{м розпорядх<ення зали:пато за собото.

|1ер:пий заступнпк голови
районпо! дерэкавно! адм!н1страц1[


