
чуг}.[вськА рдйоннд дшРжАвнА Ад\11|н!стРАц1я

хдркгвсько| оБлАстт

Р озп о Ряд)кв ння

9уц!в м 22э

про орган!зац!йну роботу з пйготовкш
господарського комплексу та об'скт!в
соц!ально! сфери району до сталого
функц!опування в ос!нньо_зимовшй
пер!од 2015-201б рок!в

1{ер1тонись стаття]\{и 6, 1'6, 20' 28, 39 3акону }кра!:ни <|{ро м!сцев|
дерхсавн1 адм1н1страц1б, на виконанн'{ Розпорядх{ен!{,{ голови )(арЁвсько{
обласно| дерясавно| адм1н|сщац|? в|д 15 кв|тня 2015 року ']ч|р 160
<|{ро орган1зац|йну робоц з п|дготовки господарського комплексу та об'скг1в
ооц|ально| сфери до сталого функц[о|ування в ос|нньо-зимовий пер1од
20|5-2016 рок|в>>, з метото п1дготовки господарського комплексу та об'екйв
соц1ально] сфери району до ст{1пого функц|онуванття в ос!нньо-зимовий пер!од
2015-2016 рок1в:

1.3атвердити 3аходи щодо п!дготовки господарського комплексу та
об'ект!в соц]ально! офери району ло сталого функц|онування в ос[нньо-зимовий
пер]од 2015-2016 рок|в (додатоться).

2. €творити районний тптаб з орган1зац|| п|дготовки господарського
комплексу та об'ект1в ооц|ально| сфери рйону до ст:1лого функц1отування в
ос1нньо-зимовий пер|од 2015_2016 рок1в (дал1 _ районний пггаб) та 3атвердити
його персона.||ьний склад (додасться).

3. Районному ллтгабу забезпеиити коорлинат]|то д1яльност| ст)'кт)Рних
п1дрозд!л|в райоттно| дерх<авно| адм1н|сщаш!|, виконком[в с|лъських та
селищних Рад, п[дпРиемств, орган[зац|й та уотанов району незалежно в|д
п1дпорядкування | форм власност[, з питань п;дготовки господарського
комплекоу та об'ект1в соц1ально! сфери району до сталоп) функц!онування в
ос[нньо-зимовий пер!од 2015-2016 рок[в.

4. |{ерп.тому засцпнику голови районно! державно| адм|н|сщац|!,
заотупнику голови районно! дерх<авно| адм1н|сщац||, кер|вникалл струкцРних
п|дрозд|л1в районно| дерхавно| адм|н1сщац1| вх<ит*: вс!х заход!в щодо
забезпечення п1дготовки господарського комплексу ла об'скт1в соц1ально!
сфери району до от:1пого функц1онування в ос1нньо-зимовий пер|од
2015-2016 рок|в.

5. Рекоменд1ъати кер[вникам п|дприемств житлово-комун:1]1ьного
гооподаротва, об'еднань сп!ввласник,в багатоквартирних будинЁв
(да.гт| _ Ф€ББ) та 1нтпих п|дприемств, установ та орган|зац1й району, сп[льно з
сйьськими, селищними головами' забезпечити виконання заход!в щодо
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пиготовки господарського ком|1лексу та об'скт|в соц1а'!ьнот сфери району до
ста.гтого функц|онування в ос1нньо-зимовий пер|од 201'5-2016 рок!в в терм1н до
01 жовтня 2015 року.

6. Районнопту :птабу в терм[н до 15 вересня 2015 роц забезпечити
перев[рку готовност| п|дприемств та орган1зац!й району до опа',повапьного
сезону 20 | 5-20 | 6 рок!в.

7. Рекомендрати виконкома}' с|льськло<, селищних рад зд1йснити
аналог|чн1 заходи та !нформувати в!дд!л житлово-ко]!!я{альвого господарства
та буА|внил1тва районно! державно! адм|н|сщац|| про х|д !х виконання щом1сяця
до 3 числа насцпного за зв!тним пер|олом.

8. Б|дд1лу житлово-комунш!ьного господарства та буд|вництва

рйонно| державно! адм1н!страц!! (8олодько 1'8.):
8.1. Розробити щаф|к проведення зас|дань районного тптабу ло

20 щавня 2015 року.
8.2. |1ро виконання розпорядження |нформувати голову рйонно!

державнот алм|н|срац|| чере3 сектор конто']1}о апарац районно} лержавно|
алм!н!сщац!| ло 01 :ковтня 20|5року.

9. 1(онроль за викон:!нн'{м розпорядження зали|па}о за собото.

| олова районно| дерясавно|
адм!н!страц!! €.о. коРо.]1к)к



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| лерх<авно| адм[н|сщац||
!'{р 229

зАходи
щодо п!дготовки господарського комплексу та об'елсг!в соц!ально! сфери

району до сталого функц1онування
в ос!нньо-зимовий пер!од 2015-201б рок|в

|. 0рган|зац!йн! захоли

1. 3абезпечити п ога11]ення заборгованост!
теплопостачальними п1дпри€мствами природнии г!1з

граф!ками га свосчасне проведення поточних платеж!в.
3гцно

8[дд|л :китлово-ко\{унального господарства
'!а бул!вништва районно! лержавно}
адм|н|сщац|!, п|дприемства )китлово-
кощ/нального господаротва' виконкоми
с!льських та селищн}{х рал. кер!вники
п1дпри€мств' орган1зац1и' установ.
.{о 01 вересня 2015 року

за спо)китии
з затвердженими

2' \|роаназт1зувати та переглянути д1тон| тарифи на житлово-ком1тта:гьн|
послцти щодо !х в|дпов|дност| фактинн|й ооб|вартост| виробництва послуг.

|1ротягом п!дготовки до опалк)вального
пер1олу 2015-201б рок!в

енергоефективних
на зменшення

€щукцрн1 п!д;озд|ли районно'1 державно]
адм1н|срац1!, п1дприемства житлово-
комунального госгодарства' виконкоми
с.льських та се;1и щн}гх рал' кер!вниюа
п1дприемств, орган1зац1й, установ.
11ротягом п1дготовкп до опалк)вального

Б1ддй :китлово-ко]!|унального
буд|вництва районно!

господарства
державно!
)китпово-

виконкоми
адм1н1сщацп' пцприемства
ко\{г{ального господарства'
с|льських та селищних рад.

3. 3абезпечити впровадження проРесивнгх
технолог|й. обладнання та матер!ал!в. слрямован}гх
:ехнолог!чних витрат ! втрат ресурс[в.

пер!оду 2015-2016 рок!в
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!!. 0лекгро _ та теплоенергетика

,]. -}эбезпечи':и виконання .:]пл3нова|!и\ п!_]]о'10вчи\ !ремонгних ;зхол!в
щодо роботи в зи\'|ових умовах 20 ! 5-20 ! 6 рок|в об'скт|в паливно-енергетичного
ко[1]]]!ексу, коте-1ьних, |1сн']'ра.]!ьни\ !еплови\ п1нкт!в ! теплових мереж
]':]сцевих ра]1 ! в;ломств. шо обсл5 гову;с)ть )](ит'!{!в\ !.] со:1!а.:ьну сферу.

Б!дд];и )1(итлово-ком\' на'1|ь]]о го
господарства 'г;1 буд!вништва'
1нс|рас гр1'к гтри раионно] дер)(ав|1о1
адм1н]страц||. п|дприсмства жи'г']ово-
кош1ун&пьного гос!1одарства. виконкоми
с].:ьських !:] ссл!|шних ра.;. ьер!вники
п1лприсштств. орган!заш! й. устаг:ов.
[о 0| эковтня 2015 року

5. 3абе:зппечи'т'и в[ко]1а]|ня заход!в щодо лроведенн'! ||Ро|(едур укладення
ш'!.\вор!в ||а пос'111!!:]ння !!(|с !\! ! !!сг!г]л!{овано! о !еплопос!ачання п:|,,к

бкэджетними ор; а;т1заш|япти 1'а теп]]0пос1а']а.1ь::иь:и ::!.т::ри.ь:с'гвами' а тако)к
с1'воРен[|я тлеобх1дних за;;ас!в п!.:ива ! !{! ь()!е !снь. т::о обс.:у:овую'гь житлову
та сош!а'тьнт сс}еру.

!правл!;;ття прап! та соц|сльного ;ахисту
!!!с(. !е]]||я р|]й(,! ! ! !01 . :<ра.::;но1 а_:м|н !с п раш!!'_
в!дд|::и ;ки:лово_комуна]1ьного 1'ос| |о]:1арства

:з б1 :!в:;ип::во. |нт]лрос:р1к;1ри. осв!':и.
о\огон и 

'']оров 
я. к\ л ь ]) ри ! :1ри ;му.

сек|ор } справ:!х т:ол,' т| :;: спор|) районно1'
_;ер>п;ав::о| а:м !н !с 'р.:п,|!. п!_:при,мс':ва
жит-цово-ко\'1уг|аль}|о го гост]о/(арства-
б:о ;;:се:н| ор! !-!!!!{а]]!т. !.иь0]!коуи с!льських
1'а се]|и|цн!]х рад.
{о 0! верес;ля 2015 року

6. (прияти' в!длов|;:;;о,'1о ппу+;к':'|в

мере'1{' за']вер/1){ених постаново!о
]. ].] !1п.:вт,.: .)\{!гс)|{и е.!е!{!ри!!них

1саб1;:ет1' \4|т;1стр1в }кра!'н и

в!д 0,1.0].!997,\! 209. пункту 10 3акону !кра[яи в!д 19.06.200з }:гэ 962-1! <11ро
охорону зе)\,1ель>, робо'г1 !!угу'[вського Р[м А1{ <!арк|воб"пснерго> з

власниками земель!1их д|ляно;<, зеуле|(ористувачами. л!лприсмс:вами,
установами. орган1затт!ями та гр0мп.]я]1!1ь1и з! збереження е,!ектрич||их мере)к'
за;;об]гання авар!яшт нерез по!цко](ження '.;!н|й с.;тсктропсредач 3еле!1ими
насадже!] ] |я ['|и.



Б1дд|ли
господарства та

8|дд|ли
господаротва
1нфраструкт1ри

)китлово_ко}.[унапьного
бул1вництва,

х{итлово-комунального
бул1внит]тва,

дер)кавно1

|нфрасруктури районно| дер:кавно|
адм[н|срац1|, п|дприемства. )китлово-
комуна.'1ьного господарства' виконкоми
с1льських та селищних рад, кер1вники
п1дприемств' орган1зац1и' установ'
9уц!вський РБй А1{ <{,арк1вобленерго>.
!1ротягом пйготовки до опалк)вальцого
пер1оду 2015-201б рок|в

7. ||ровести роботу з власниками абонентських елекричних мереж з
приведенн'1 наце)кного 1м обладнанття до нормативних вимог експлуатац|! д;тя
забезпечення постачання електрично| енерг||.

п1дщ)и€мств' орган1зац1и' установ!

9уц!воький РБ\4 А( <<{арк1вобленерго>>.

,{о 01 эковтня 2015 року

8. [[ровести разом !з 9уц!вським РБ\:1 А( <<{арк|вобленерго> роботу з
перев|рки в|дпов1дност1 категор|й над1йност1 зовн1п:н1х схем елекщопостачання
об'скт|в теплозабезпеченн,{, л1карень, навчальн|тх дитячих заклад|в та об'ект1в
соц1ального забезпечення вимогам $Ё <[1роекцвання елекщопоотачан1{,{
х<илих, сусп!льних буд|вель та споруА>>.

}правл1ння прац1 та соц1а.тьного захисту
населення районно| державно! адм|н|сщац1|,
в|дд|ли житлово-кощ/на]ьного господарства
та бул1вништва. !нфраструкцри, осв!ти'
охорони здоров'я. чльтури ! т1ризму.
сектор у справах молод! та спор':1 районно|
лержавно1 адм!н!сщаш!|. п!лприсмства
)китлово_комуна-]тьного
виконкоми с1льських та

та
районно|

адм1н1страц|1' п|дприемства )китлово-
комунального господарства' виконкоми
с|льськго< та селищн}гх рал. кер!вники

господарства,
селищних рад'

т{уц!вський РЁй А( <{арк|вобленерго>.

'(о 
01 :ковтня 2015 роч
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[1|. }одопров!дно-кацал!зац1йце гос!|одарство

9. 3абезпечити проведення п|дготовних ! ремонтних роб1т на
водопров|дних ! канал|зац!йних мере)к.1х' водопров|днтгх | к4нап|зац|йних
насосних станц|ях, канал1зац!йних очисних спорудах та артез|анських
сверАловинах м|оцевих рад | в|домств, що обслугов1тоть житлову та соц!альну

п)сподарства
деря(авно1
т(итлово-

виконкоми

сферу ло |х роботи в зимових умовах 2015-2016 роЁв

}правл1нття прац1 та соц|а:тьного захисту
населення районно| дер>кавно| адм|н1сщац1!,
в1дд1ли )китлово-комунапьного господарства
та бул!внит_{тва, осв|ти, охорони здоров'я,
куль1}ри !':уризму. сектор у справах молод!
та споРц районно| державнот адм!н!сраш|},
п1дприемства )китлово-комуна-]]ьного
господарства' виконкоми с1льських та
селищних рад, кер!вники орган|зац|й та
установ.
,{о 01 :ковтня 2015 року

|!. [итлове господарство

10. 3абезпечити комплексну п|дготовч житлових будинЁв м|сцевих рад !

в1домств з наступним оФормленням в1дпов1дних паспорт1в 1х готовност1 до
функц1онування в зимових умовах 2015-2016 рок|в.

8|дд1л житлово-комунального
та б1л!вницгва рйонно|
адм1н|страц|?, п|дприсмства
комуна]]ьного господарства'
с|льських та селищних рад.
.(о 15 серпня 2015 року

!. [1ромислов!сть

] 1. 3абезпечити по кожному промисловому п!дприемству, незалежно в!д

форм власност|, розробку конкретнгх орган|зац|йно-техн1ннтлк заход!в |з

рац1онального використання паливно-енергетинвих рес1рс1в, води тощо в
ос1нньо-зимовий пер|од 2015-2016рок1в та ]х виконання в1дпов|дно до
встановлених терм|н1в.
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8!дд!ли економ|чного ро}витку ! горг!вл!,
!нфраср1:стури районно| деР)кавнот
адм|н|сщац1|, кер|вники промиолових
п1дприсмств'
[о 20 травня 20|5 року

12. 3абезпечити ведення енергетинних паспорт1в та признанення ос1б,
в|длов!дальних за економ1ю енергорес1рс|в на промислових п|лприсмствах
району.

81дд!ли економ|чного розви гку ! торг!вл!.
|нфрасщукцри районно| державнот
адм1н1сщац||, кер|вники промислових
п|дприсмств

,{о 01 :ковтня 2015 року

13. 3абезпечити сво€чаоне накопи.{ення резервних вид|в палива на
промислових п!дпри€мствах району.

8!дд|ли економ|чно!о розвитку ! торг|вл!.
|нфрасщуктури районно! дер;кавно?
адм|н1сщаш1|, кер|вники промислових
п1дприемств

,(о 01 ясовтпя 2015 року

14. |{1дготувати до роботи в ос1нньо-зимовий пер|од 2015_2016 рок1в
виробнин| прим1щення, адм|н|стративн! корпуса та буд|вл1.

8!дд!ли економ|чного розвигку ! торг!вл|,
!нфраструктури районно| державно|
адм!н1сщац1!, кер1вники промис'1ових
п1дприсмств
,{о 01 тсовтня 2015 рол9

15. 3абезпечити зд1йснення щом1сянного мон1торинц п!дготовки
п|дприемств до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од 2015_2016 рок1в виробнинттх
лри м !щень. адм !н !сщативн и х корщс|в. бул!вель.

Б|дд1ли економ!чного розви'! ку ! торг!вл|.
1нфрасщуктури районно! державно|
адм|н|сщац||, кер1вники промислових
п|длрисмств

{о 01 лсовтня 2015 року
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!|. 1ранспорт, зв'язок ! дороэкне гоеподарство

16. [1!дготувати виробнин1 споруди п1дприсмств автотранспорту та
автостанц1й до роботи в зимових р{овах, провести сезонне обслуговуванття

р}'хомого складу' забезпечити мастильними матер1алами та п:1ливом,

цридатним для роботи в зимових умовах' виконати заходи' спрямован1 на
економ|ю пали вно-енергетин н их ресщс1в'

Б|дд!л !нфрасщукт1ри районно| державнот
адм1н1страц11, кер1вники автощанспортних
п1дприсмств.

,(о 01 псовтня 2015 року

17. 3абезпечити п!дготовку стац1онарних ! пересувних дизельних
елекщостанц!й, акумуляторних 6атарей та обладнання електроустановок з
метото забезпечення ]х роботи в зимових умовах 2015-2016 рок|в у
п|дрозд1лах пАт <<9ьртелеком>.

Б1дд1л 1нфрасруктури районно| дер>казно|
адм1н!ощацп, цех телеко}{ун1кац1ин|тх

!арк|всько1 ф!л1]послуг ш92
||А1 <<}кртелекою>.

.{о 01 ясовтня 2015 роь7
18. 3абезпечити п|дготовку до роботи в зимових умовах виробниних

баз, сн1гоонисно! техн|ки, в>кити заходи щодо 6езпереб|йного рР(у транспорту
п1д час сн1гопаду' сн1гових за}.1ет1в та о)келедиц1.

8|дд1л |нфраструктури районно| державно!
адм|н[страц!|, ф|л|я <9угу!вський .щп)
дп <|арк|воблавтолор> пАт дАк
<Автомоб|льн! дороги 9ща!нш>.

.{о 01 эковтня 2015 року

19. 3абезпечити п|дготовку до роботи в зимових умовах
201 5-20! 6 рок!в а втомоб!л ьн и х лор!г загал ьного користування.

Б|дд1л 1нфрасщукцри районно| державно!
адм|н1сщац1|, ф|лй <9угу!вський А8[!,
д] <{арк1воблавтодор> пАт дАк
<А втомоб!л ьн! дороги укратни).
.{о 01 тсовтня 2015 року
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20. 3абезпечити п!дготовку']варинницьких прим|щень лля розм|шення в

них погол]в'я о|льськогосподарських тварин в зимових умовах
2015-2016 рок|в.

!правл[нття ащопромислового розвитч
районно1 дер)1{авно1 адм1н1сщацп' кер1вники
с1льгоспп1дприемств.

.{о 01 п<овтня 2015 року

21. 3абезпечити в повному обсяз| своечасну оплац за спожит1 енергонос||
с|льгоспп|дприе-мствами району' 

управл1нтля ащопромислового розви'!ку
районно! державно1 адм|н|сщац||' кер1вники
с1льгоспп1дприемств.

.{о 01 псовтяя 2015 року

9||!. €оц!альна сфера

22.3абезлечити виконання заход1в з п|дготовки об'ект|в соц!ально| сфери
до експлуатац|! в ос|нньо-зимовий пер|од 2015-2016 рок1в.

}правл1ння прац| та соц1ального захисц
населенн'1 раионно1 дер}(авно1 адм1н1сщацп'
в!дд!ли осв!ти. охорони здоров'я. культури !

цризму. сектор у справах молол! та спорц
районно! дер':кавно! адм ! н!сщаш!|.

.{о 01 эковтня 2015 року

(ер1вник апарацг районно!
дер:кавно! адм!п1страц|! !.|о. ковт}.н

варод|н 2 зз 95

шр{

[



зАтввРдт{вно

Розпоряд;кення голови
район но| лержавно| алм!н|с:раш!|

!'{р 29

пшРсонАльний склАд
районного пштабу з орган!зац|[ пйготовки !-осподарського комцлексу та

об'скт1в соц!ально! сферп району до сталого функц1онування
в ос!нньо-зимовий пер!ол 2015-20!6 рок1в

вАР)+€тнов
{Фр[й 1{остянтиновия

воло,щко
1рина Басил|вна

БуРвйко
1етяна йикола':вна

ввРнигоРА
Флег Флександровин

гвРв3
Ёатал|я \4икола|вна

гулАй
Басиль Флекс1йович

кА11А1пников
Андр1й €тан|славовин

кулв1]1овА
?етяна Болодимир1вна

генер:1пьний

розвитку
(за згодого)

пертший засцпник голови районнот дер;кавно|
адм|н|страц|!, голова 1птабу

начальник в1дд1лу житлово-комунального
господарства та бул!вниш'т ва районно| лержавно|
адм!н|страц1], секретар 1|]табу

нач.ш]ьник ф|нансового управл1ння районно|
державно] адм|н1страц|1

директор хокп (дирекц|я
|нфраструкури територ|}>

нач€!льник в!дд|лу охорони здоров'я рйоннот
державно! адм1н1страц11

засцпник начальника управ.'11н|{,1' начальник
в|дд|лу виробництва | ринк1в продукц1|

рослинниц'| ва. !нженерно-техн!н ного !'а

к)ридично!0 забезпечення упраы1|н1{'1
агропромиолового розвитч районно| дерэкавно!
адм|н!страц|]

директор ф1л1т (теплоелекщоцентраль)
тов <дв Ёафтогазовилобувна компан!я"
(за згодото)

начальник в!лл|лу цл ьтури | цризму районно]
дер;кавно? адм!н|страц|!



л|тв{нов
Б!тал|й Болодимировин

.,]'п(ови!{-зв€РсвА
€вген1я Флекоандр1вна

н]колАснко
-€вген Балер!йовин

онищвнко
0р|й 8асильовин

РяБ]н1нА
1нна йикола]вна

свмвнов
Анщ;1й 8асильовит

ст}кАлвнк0
[еорг!й 1вановин

!шРнявськ'й

1{остянтин 0лександрови.1

чуБ
Андр1й 8асильовин

[(ер!вняк апарац районно|
дерэкавно! адм!н1страц1!

варод;н 2 3з 95

нач.шьник 9угу!всько| ф1л1т |1А| <)(арк1вгаз>>

(за згодото)

начальник в1дд1лу осв1ти раионно1 державно1
адм[н|страц1т

директор тов <(огельн! л !карняного
комплексу) (за згодо}о)

нач.шьник в!лл!лу !нфраструпсцри районно|
державно| адм|н|сщац|т

;ав|дуван сек1ору у справах молол! '|а спорц
районнот державно| алм! н!сщаш!|

начальник 9уц!вського району електринних
мерехс А( <<{арк|вобленерго>> (за згодото)

нач:1льник цеху телекомун|кац|йних посл}т
}[э 2 !арк1всько1 ф|л|1 1:а*г <<!кртелеком>>

(за згодото)

|{ач'ш!ьник сектору з питань комунально1
власност| виконавчого апарац 9уц1всько!
районнот ради {арк1всько! област|
(за згодого)

начальник ф|л|1 (т{уц|вський .ф|[> дп
<[арк|воблавтодор> |[А1 {А1{ <Автомоб|':тьн!

дороги укра!ни> (за згодо|о)

|.[о. ковтун{,1{;|

|


