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чугутвськА РАйоннА дпРш{АвнА Адмтн1стРАц1я
хАРк1вськот оБлАст1

РозпоРядх{шння

]{у /7'59уц!в

!1ро ви3начення основних завдань
щодо п!дготовки п!дприсмств
я(итлово-комунального господарства
району до роботи в зимових умовах
2013-2014 рок|в

Б!дпов|дно до статей 6, 20 3акону !кра!ни <|{ро м|сцев! державн|
адм|н|сщац||>, з мето1о забезпечення сталого функц|онування )китлово-
комун€}льного господарства | об'ект|в соц|ально| сфери району в ос1нньо-
зимовий пер|од 20|3-2014 рок|в та врахову1очи р!шлення зас|дання колег1|
9угу|всько| районно? державнот адм|н]страц|| в|д 28 травня 2013 року:

]. |{ертпому заотупнику голови районнот державно1 адм|н1страц!|
Бар:ке1нову }0.1{., нанальникам управл|нь та в1дд|л]в райдер>кадм|н|страц!!
взяти п!д особистий контроль виконання заход|в щодо
комун,!_]]ьного господарства | об'скт|в соц]ально] до
општтовш1ьного сезону 20 13 -201 4 роктв.

2. Рекомендувати с]льським' селищним головам, сп]льно з кер!вниками
п|дприемств житлово-комунального господарства та кер|вниками об'сднань
сп]ввласник]в багатоквартирних будинк|в (@€ББ) в наоелених пунктах:

2.2' 3абезпечити пога1[ення заборгованост] за спожит] енергонос||,
своечасне проведення поточ н их платеж1в.

2.з. |1|двищити р|вень претенз]йно-позовнот ро6оти з| зл|сними
неллатниками за спожит1 енергонос1! та )китлово-комунальн! послуги.

2.4. |{родовя<ити роботу м!сцевих ком|с1й щодо реструктуризац!|
заборгованост] населення за житлово-комунальн! послуги.

2.5. €прияти пол]пп:еннто ф|нансово-економ]чного стану житлово-
комунальн их п1лприсмств, |х платоспроможност1 шляхом вчасного приведення

д|тоних тариф|в у в|дпов|дн|оть до розм|ру обсяц витрат на |х виробництво.
2.6. 3жутти вс|х заход|в щодо створення у 1-му п|вр|ин1 2013 року у

селищах Бведенка, (онеток, Бсхар, йалин|вка, 9каловське | Ёовопокровка та в
с. [ракове нових Ф€ББ.

3. Ёанальнику в|дд|лу житлово-комун€}льного господарства
буд|вництва районно| дер;кавно| адм!н|страц|| Болодько !.Б.:

п1дготовки )китлово_
сфери раиону



3. 1 . 3д|йснтовати координац!йну та орган|зац|йну роботу щодо п|дготовки
господарського комплексу та об'ект1в соц|ально| сфери району до наступного
општ{овального сезону 20 13 -20 7 4 рок|в.

з.2. |!ро виконання розпорядження |нформувати голову районно|
державно| адм|н!страц1| через сектор контрол}о ат1арату райдержадм1н!страц1|
до 15 нервня 2013 року.

4. (онтроль за виконанн'{м розпорядженням покласти на пертшого
заотупника голови районно| державно| адм1н!страц]| Бар>ке|нова }Ф.1{.

| олова районно! дерхсавно|
адм!н!страц|1 в.в. лоБоичвнко


