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Р озп оРяд){(ш ння

чугу!ъ м?2
||ро стан готовпост| я$|тлово-
комунального господарства до ос!нньо-
3имового пер1олу 2015-2016 рок|в

8!дпов|дно до статей 6' 1'3,20 3акону !кра|ни <|{ро м|сшев| дер>кавн!
адм|н1ощац!}>, з меток) забезпечення сталого функц|ощ|вання житлово-
кощ.напьного господарства району в ос1нньо-зимовий пер|од 2015-2016 рок!в
та врахову}очи р1лшення колег1| районно! дерт(авно| адм!н|сщац[| та збор!в
адм!н|сщативно-господарського а.гсгиву району в|д 22 верестля 2015 року:

1. |1ер:поьту заотупнику' засцпникам голови районно| дерэкавно[
адм|н|сщац1!, кер[вникам структрних п[дрозд|л1в районно| державно!
адм!н|сщац11:

1.!. 8зяти п|д особистий когщоль оотаточне завер|пення роб|т щодо
сталого функц!ощ/вання господарського комплексу та об'ект!в соц1ально]
офери району в оо[нньо-зимовий пер|од 2015_2016 рок1в.

1.2. 3абезпечити суворий конщоль за спожив:1н}'{м енергонос1!в, вт<ити
во1х необх1дних заход]в щодо економ1| енергорес1рс!в.

2. Рекомендувати о[льоьким, селищним головам:
2.1. Ёа зас|даннях викоттком|в с1льських, селищних рад розг]|я}тут!.1

питання про готовн!сть господарського комплексу та о6'ект1в соц1ально| сфери,

розташованих на в!дпов|дних територ!ях. до ос!нньо-зимового пер!олу
2015-2016 рок1в.

2.2.8>кити вс|х необх|дних заход|в щодо приведення тариф|в на житлово-
коплунапьн| послуги у в1дпов1дн1сть до р!вгтя затрат на !1 вщо$ництво,
недощ/щення заборгованост| за надан! житлово-комунальн! пос.туги 1 спожит!
енергонос|! та л|кв1дац1] заборгованост| з зароб!тно! плати тщац|вникам
м!сцевих )китлово-кощ/нальних п!дприсмств.

3. Рекомендувати йа.ллин[вському, Бохар|вському, 8веденському
селищним та [рак|вському с!льському голов1 вжити вс1х необх|дних заход1в
щодо отворення Ф6ББ.

4. Рекоменд}ъати сйьським, селищним голова|]!{, кер|вникам житлово-
комун:1]!ьних п1дприсмств, кер|вникам об'еднань та {соц|ац|й сп|ввласник[в
багатоквартирних будинк!в, п1дприемств, орган1зац|й та устаяов вжити вс|х
необх1дних заход|в щодо остаточного з:1вер1пення роб1т щодо п!дготовки
)китлово-кощ/н:}льного господаРотва | об'ект|в соц1ально! сфери району до
сталого функц1онування в ос|нньо-зимовий пер|од 2015-2016 рок1в та усуяення
недол1к|в, виявлених представникалли районного тштабу з орган|зац|! п|дготовки
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господарського ком!1лексу та об'ект1в ооц|ально! сферй райощ до ст1]'пого

функц[онування в ос|нньо-зимовий пер1од 2015-2016 рок|в в ход1 п|дсумкових
перев|рок готовност1 житлово_комунального господарства 1 об'ект1в соц1ально]
сфери на м|сцях до ос|нньо_зимового пер1оду 2015-2016 рок1в, про що
1нформувати голову районно| державно| адм!н!сщац|! нерез в|дд!л )китлово-
комунального господарства та буд1внитцва районно| державно! адм!н1страц|! в
т9м1н до 01 жовтня 2015 року.

5. в1ддпу я(итлово-кощ/нального господарства та буд1вництва районно!
дер)кавнот адм1н!сщац1! (8олодько 1.Б.) про виконання розпорядхен|{я
|нФормувати голову раионно1 державно1 адм1н1сщац11 через сектор ко}{щолк)
апарату районнот дер:кавно1 адм|н1срац!! до 1 0 жовтття 20 1 5 року.

6. конщоль за виконанням РозпоРядт(енн'{ цок.'1асти на пер|пого
засц/пника голови районно! дерхсавно] адм1н|страц|| 8ар>ке!нова 1Ф.1{.

|олова районно1 дер'(авцо1 х' -#-'-..-,
адм!н!страш!| /7/ 1_
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