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1. [1ро п!дсумки роботи п!дприсмств ?китлово_комунального
господарства в опалк)вальному сезон! 20|8-20|9 рок!в та визначенця
основних 3авдань щодо !х п!дготовки до сталого функц!онування в 3имових
умовах 2019-2020 рок!в

3аслухав1пи та обговоривтпи |нформац|то про п|дсумки роботи п1дприсмств
житлово-комунального господарства в опал}овальному сезон| 20|8-20|9 рок|в
та визначення основних завдань щодо |х п|дготовки до сталото функц|онування
в зимових умовах 2019-2020 рок|в, колег|я районно| дерх{авно? адм|н|страц||
зазнача€' що районного дер)1(авно}о адм|н|страц|сто, виконкомами с|льських,
селищних рад, п!дприсмствами )китлово-ко\4унального господарства' |ншлими
п|дприсмствами, установами та орган|зац|ями 9угу|вського району проведена
значна робота з означеного питання.

Розпоряд}кенням голови районно| державно| адм|н|страц|| в1д 31.05.2018
м 210 <|{ро орган1зац|йну робоц з п|дготовки господарського комплексу та
об'скт|в соц|ально| сфери району до ст€]"лого функц|онування в ос|нньо-зимовий
пер1од 2018-2019 рок1в> було затверд)кено заходи та створено районний тштаб,
який забезпечив контроль та координаш|то при виконанн| заход|в щодо
п|дготовки господарства району до ос|нньо-3имового пер|оду 2018-2019 рок|в,
що було виконано в повному обсяз| та у встановлен1 строки.

у населених пунктах 9угу|всьтсого ра1"1ону було зд|йснено комплексну
п!дготовт<у до зими 20|8-2019 рок!в об'ект|в соц|ально-культурно| та шобутово?
сфери, багатоквартирних житлових будигтк|в, об'скт1в водопостачання'
водов|дведення та теплопостачання' виконано 3апланований ремонт буА|вель та
покр|вель я{итлових буАинк|в, будинкових водопров1дних, канал|зац]йних та
$еппових мерех{ житлових будинк|в комунальт-то| власно ст| 

"

! результат! виконання цих заход|в опалтовальний пер|од 20|8-2019 рок|в у
район| розпочався в строк, встановлений розпоряд)кенням голови районно|
державно| адм|н|страц|| в\д 22.|0.20|8 ]\гр 405 <[{ро початок опал}ов€|льного
сезону).

€|льськими, селищними радами' закладами охорони здоров'я району а
такох{ в|дд1лом осв|ти районно| державно] адм|н!страц||, |нтпими оргагт|зац|ями
та установами району ф|нансування я1(их зд|йтсгттостьоя за рахунок дерх{авного'
обласного та м|сцевого бтоджет|в, було своечасно укладено договори з
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п1дприсмствами, що нада}оть по слуги з центр€|"л|зованого теплопостачання.
3авдяки проведенн}о як|сно| комплексно| п!дготовки до опал}овального

сезояу !01'.8':29+9 рок1в безпереб|йно прац}овали вс| котельн| та теплов| мерех<1.
Без з;;!йв|в зд|йснтовалйоя заходи з водопостачання та водов|дведення.

Разом з тим' с недол|ки' на виправлення яких сл|д зосередити зусилля при
п|дготовц| >китлово-комунального господарства до наступного оп€ш1}ов€ш1ьного
сезону. 1ак, в смт 1{очеток п|д нас запуску теплонос|я в|д новозбудовано|
-блочно-модульнот котельн|,- розтагшованот за адресо}о: вул. |агар|на, 22-Б,
виникли литання щод9 налагодя{ення налея<но| роботи внутр|тпньобудинково|
системи теплопост&чання в )китлових буАинках по вулицях -|{|тв|нова та
[агар|на. '

1{онетоцьким селищним голово}о було взято п|д оообистий контроль
г{итання щодо зд|йснення обслугову}очим п|дприсмством Фо_п Ананьев о.А.
заход1в стосовно налагод)кення нале>кно? роботи внутр!тшньобудинково| системи
теплопостачання в х(итлових будинках }гэ 40, ]\ъ 49а по вул. |1тв|нова та
}{р 20а, ]ю 24 по вул. [агар|на в смт 1{очеток 9угувського району )(арк1всько|
област1, та зд|йснено ряд заход|в щодо зб|льтпення (зментпення) д|аметр|в
внутр!тшньобудинкових мере)к теплопостачання д]\я забезпечення належно|
циркуляц|| теплонос1я в|дпов|дно до закон|в р|вноваги | руху р|дини.

1акох< сл|д зазначити, що 20.1\"2018 в|дбулося тимчасове припинення
теплопостачання )китлових будинк1в по вулицям [агар|на та "|{|тв!нова в
смт 1(очеток внасл|док авар|йного пориву тепломере>к|, який було усунено в
стисл| терм|ни оперативното бригадо}о м!сцевого комун€|"льного п1дприемства' а
також спец|ал|стами теплонада}очого п!дприсмства. [1ринина авар1| _ значна
зношлен!сть мерех<|.

в результат1 припинення електропостачання робота котелень
призупинялаоь також в смт |!1алин1вка та в смт 1{очеток, чим було створило
передумови д{{я виходу з ладу систем теплопостачання селищ через низьку
температури зовн|тпнього пов|щя на той иас. |{рипинення електропостачання
котелень в смт 1{очеток ст€|лося внасл|док авар|йного ремонту високовольтно|
електромерех{1 на територ11 селища прац1вниками {арк|вського
високовольтного району електричних мереж Ат к[арк|вобленерго>. €л|д
за3начити, що на сьогодн| резервними автономЁими джерелами
електропостачання обладнано ли1пе 10 з 32 котелень, що експлуату}отьоя, як| е

ч основному в|домн| (в|дд1лу осв|ти районно| дер)кавно] адм|н|сщац|? та
в|йськових частин й|н1стерства Фборони 9кра|ни)

Бпродовх{ оп,}л1ов€!"льного сезону 2018-2019 рок|в до районно| державно|
адм|н|страц|| надходили листи в1д 9уц|вського в|дд|лення |{А1 <)(арк!вг€в)) з
поперед)кеннями стосовно мох{ливого г1риг|инення газопостачання п1дприсмств
тег{лоенергетики та в1домних п|дприсмств (тов <<1{отельн| л|карняного
комплексу))' кп <Фбласний |нфорштац|йно-техн|чний центр) та

дп <<Ёовопокровський комб]нат хл|бопролукт|в>), як1 надатоть послуги з

централ|зованого теплопостачання на територ|? район!,, ! зв'язку з в1дсутн|отто
п|дтверАя{еного обсягу споживання природного газу.
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з ц|с| причини та з мето}о попередх{ення мо)!(ливого припинення
теплопостачання спох<ивач|в району, районна дер)кавна адм|н|страц1я була
"зму1пец1.""Ёе.одноразово надоилати листи до кер1вництва вищез€вначених
п|дприёмств 'стосовно свосчаоного отримання ними необх|дних л1м|т|в
природного газу для уникнення мох{ливих негативних соц!альних та
техногенних насл|дк|в припинення теплопостачання.

Браховуточи вищевикладене' з метото як|сно| г{1дготовкибрах0ву}очи вищевикладене' з мето}о як1сно1 п1дготовки господарськог0
комплексу та об'скт|в соц|ально| сфери району до ст€|_пого функц|онування в
ос|нньо-зимовий пер|од 20|9-2020 рок1в, колег1я районно? дерх<авно|
адм|н|страц|| ввахсае 3а необх|дне :

1. 1{ер|вникам сщуктурних п|дрозд|л|в районно| державно| адм|н|страц|{
в3яти п|д особистий контроль виконання заход{в щодо п|дготовки

2.|. Фрган|зувати
житлово-комунального
2019-2020 рок|в.

2.2.3абезпечити
енергонос|| та надан1
поточних платех<|в.

виконання заход|в
господарства району до

г{ога1пення заборгованост|
житлово-комунальн| послуги'

кер|вниками
сп|ввласник|в

п1дготовки
опа-т1товального сезону

спох{ивач1в за спо)кит1
свосчасного проведення

житлово-комун€!"льного господаротва та об'ект|в соц|ально? сфери району Ао
оп€шт}ова.]1ьного сезону 20|8-20 19 рок|в.

2. Рекомендувати с|льським, селищним головам сп|льно з
п|дприсмств )китлово-комун€штьного господарства та об'еднань
багатоквартирних будинк1в у населених пунктах району:

2.3.|||двищити р|вень претенз|йно_позовно| роботи з неплатниками за

ф 1 н анс ово - е коном|чного стану
)китлово-комунальних п1дприсмств, !х платоспромо>кноот| 1пляхом вчасного
г{риведення д|точих тариф|в у в|дпов1дн|сть до розм|ру витрат на ]х виробництво
в межах чинного законодавства.

2.5.Бжити вс|х д1свих заход|в щодо вид|лення коштт|в з м|сцевих бтодх<ет|в
та залучення позабгод>кетних котшт!в для виконання заход!в з п|дготовки
об'скт1в господарського комплексу до сталого функц|онування в зимових
умовах 20|9-2020 рок|в.

2.6.||осилити проведення роз'ясн*овально| роботи,' спрямовано! на
популяризац|то. |{рограми дер)!(авно| п1дтримки (п|льгового кредицвання) та
о|1рияти унаст! населення у впровад>кенн1 заход|в, передбанених |[рощамото
в1дшткодування в1дсотк|в за кредитами, отриманими населенням 9угу|вського
району на впровадх{ення енергозбер|гатоних заход|в на 20|6-2020 роки та
|{рощамо}о стимул}овання об'сднань сп|ввласник|в багатоквартирних будинк|в
9угу|вського району до впровад)кення
20|5-2020 роки.

енергоефективних заход1в на

3.Рекомендувати )(арк|всь1(ому високовольтному району електричних
мереж А[ <[арк|вобленерго) п!д час опал}овального пер1оду при плановому
обслуговуванн| електромереж не допускати в|дклточення в|д енергопостачання

щодо

спожит| енергонос||
2.4. (,лрияти

та )китлово-комунальн1 послуги.
пол|птпеннто
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об'ект|в экиттсзабезпечення та теплопостачання в населених
4. Б1дд|лу )китлово-комунального господаротва)

1н фрасдр}ктури: р ай о нн о| де!эх< ав н о| адм | н ! стр ац || :

пунктах раиону.
буд!вництва та

4'1. 3д{йснк)вати координац|йну та орган|зац|йну роботу щодо п|дготовки

|олова районно[ дерэпсавно|
адм!н1страц!|

1етяна Фмельченко

1рина Болодько

м. |шо!шин
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чугу!в ськА рдйоннА двР}1{АвнА Адм|н1стРАц|я
хАРк!всько[ оБлАст1

в!д 28 травня 2019 року

4. 11ро стан реал!зац1| держсавно[ пол1тики у сфер! запоб!гання корупц![
у 

({угу[вськ!й 
райопт н!й деря{авн!й адм1н1страц1[

3аолухав1ши та обговоривтпи |нформац1то про стан реал1зац|| державно|
пол|тики у сфер| запоб|гання корупц|| у 9угу!вськ!й районн|й дер>кавн|й
адм1н|страц||, колег|я районно| дерх{авно! адм!н|страц|| в|дм1иае, що
антикорупц|йна робота в районн|й дер;кавн|й адм|н|отрац1| спрямована на
запоб|гання корупц|йним проявам, посилення роз'яснтовально] роботи,
забезпечення прозорост| роботи дер)кавних слух<бовц1в та. п|двищення р|вня
дов1ри громадян до влади.

Розпорядх(енням голови районно| дер)кавно| адм1н|страц|| в|д 04.05.2018
]\ъ 167 затверд)кено [{олох{ення про в!дпов1дальну особу з питань запоб1гання та
виявлення корупц|| у 9угу!вськ|й районн|й дер>кавн|й адм|н|страц|| )0рк|всько|
област|. Ёа цей час виконання обов'язк|в в|дпов|дально| особи з питань
запоб1гання та виявлення корупц|| у 9угу|вськ|й районн|й дерэкавн|й
адм|н1страц|| )(арк|всько| област1 покладено на головного спец|ал|ста в|дд1лу
управл|ння персоналом апарац районно| державно| адм|н|страц1| }тпатток
1етяну Болодимир|вну тимчасово' до призначення в установленому
законодавством порядку пров|дного спец|ал|ста з питань запоб|гання та
виявлення корупц|| аларыц 9угу|всько| районно? державно| адм|н|страц||
[арк|всько| област|.

1{ер1вниками окремих структурних п1дрозд1л1в районно| державно|
адм|н|страц1|, директором 9угу|вського районного центру соц|альних служб для
с|м'|, д|тей та молод1, с|льськими, селищними головами визначено
в|дпов|дальних ос1б з питань запоб|гання та виявлення корупц|| у
г|1дпорядкованих структурах.

Ёа виконання вимог антикорупц|йного законодавства у районн|й дерх<авн|й
адм1н|страц|| с чинним розпоряд)кення голови районно? державно| адм|н|страц||
в|д 06. |2.20|в ]ф 470 <||ро затвердження |{лану роботи 9угу|всько!' районно|
дерх{авно| адм|н|страц|| з питань ребл|зац11 заоад дер)кавно| антикорупц1йно|
пол|тики на201.9 р|р.

Робота з попередження корупц|йних прояв|в серед державних слух<бовц|в,
недопущення мох{ливост| виникнення у них конфл1кту |нтерес|в в апарат| та
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структурних п|дрозд1лах районно? дер)кавно| адм|н|страц1| проводиться
пост!йно.
, '.'Райо{тно}о_дер)кавно}о адм|н|страц|сто в}кива}оться заходи щодо п|двищення

1--ефекгивноот| роботи !з зверненнями щомадян, забезпененн'1 всеб1чного розгляду
пору1шених у них питань' оперативного !} вир|тшенн'[' задоволенн'1 законних прав
та 1нтерес!в щомадян' 3 урахуванн'тм зд|йснення заход|в щод0 запоб1ганття
створенн}о мо>кливостей виникнення конфл|кц 1нтерес|в 

"п|д 
час ро3гляду

звернень щомадян' горидичних та ф|зииних оо|б. Б|дпов|д| на звернення
громадян нада}оться свосчасЁФ' 1. терм|ни, ви3начен| чинним законодавством.

|{роводиться рбота щодо реал|зац1| 3акону 9кра|ни <[{ро досцп до
публ|нно1' |нформац||>, ? також забезпечення прозорост| та в1дкритост| в
д|яльност| районно| дерх<авно] адм|н|страц||, створення механ|зм|в реал|зац||
права кожного на доступ до публ1ино| |нформац1|, що була створена або
отримана районното державното адм|н|страц|сто в процес1 виконання наданих
чинним законодавством повновах{ень. Фокаря{ень р|тшень, д|й чи безд|яльност|
районно| державно| адм|н|страц||, як розпорядъ1ика публ|нно| |нформац||, з боц
запицвач|в не було.

!екларац|то особи, уповноважено] |1а виконання функц1| держави або
м1сцевого самоврядування' за 2018 р|к под.}'1и 150 дерх(авних службовц1в

районно| дерх{авно] адм!н1страц1! (фактинно прац}о}очих та зв!льнених
упродовж 201в року). 1]| декларац|| наявн| в €диному дерх{авному реестр|
декларац|й ос1б, уповновах{ених на виконання функц1й дерх{ави або м|сцевого
самоврядування.

Ёа 2 дерх{авних слух<бовц|в, як| не под€]"]1и декларац|то, направлен|
в|дпов|дн| пов|домлення до Ёац|онального агентства з питань запоб|гання
корупц|| в|дпов|дно до вимог чинного законодавотва.

3а зв|тний пер1од |нформац1| щодо проведення перев|рок додержання
законодавства ! рев|з|й, застосування адм|н|стративних 1птраф|в та ф|нансових
санкц!й до прац|вник|в районно| дерх{авно] адм|н|страц|| не надходило.

Р|тпень суду про притягнення до в|дпов|дальност| державних службовц|в
районно| державно! адм!н|страц|| не надходило; 3а вчинення корупц1йних д|янь
чи |нтпих г[равопору1шень' пов'язаних 1з корупц|ето, зв|льнень дер)кавних
слркбовц|в 1з займаних посад на п|дстав| р|тшень суду не було.

Аля |нформування громадськост| з означеного литання на оф1ц|йному
веб-сайт1 районно| деря{авно] адм|н1отрац|| ведеться рубрика <3апоб|ганъ|я
проявам корупц||>.

1акох< на оф1ц|йному ве6-сайт| районно| дерх{авно| адм|н|страц|! е

спец|альна кнопка <<|{ов|домлення про корупц|то>>.

3 мето}о забезпечення реал|зац|? завдань у сфер1 запоб|гання корупц1|,
визначених 3аконом !кра|ни <|{ро запоб|гання корупц||>>, актами | дорученнями
|{резидента }кра|ни та 1(аб|нету й1н1стр1в }кра|ни, запоб1гання корупц|йним
проявам' посилення роз'яснтовально? роботи, забезпечення прозорост| роботи
дерх{авних слу>кбовц|в та п|двищення р|вня дов|ри щомадят{ до влади колег|я

районно| дер)кавно? адм|н|страц!| ввах{ас за необх|дне:
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1. |{ертпому заступнику голови' заступникам голови, кер1внич аларату та
кер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дерх{авно| адм|н|страц1|
забезпечи3и неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових акт|в
щодо ъиконання чинного антикорупц|йного законодавства }лкра!ни.

2. 1{ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||:
2.1. ||ровести анал|з стану реал|зац!| дерэкавно| пол|тики у сфер!

запоб1гання корупц|| у п|дпорядкованих п1дрозд|лах т& за ре3ультатами
проведеного анад|зу вэкити д|евих заход1в щодо практично? реал|зац|? нинного
антикорупц|йного законодавства )/кра!ни 

"

2.2.3д|йснити _зах0ди щодо п!двищення р|вня осв|ченост1 державних
слух<бовц|в у питаннях чинного антикорупц|йного законодавства.

2.3. Розглянути питання про стан реал|зац|| дерэкавно] пол|тики у сфер|
запоб|гання корупц|| у п|дпорядкованих п|дрозд|лах т\а нарадах та надат||
|нформац|то з цього питання до в|дд|лу управл|ння персоналом аларыц
районно? дер)кавно| адм1н|страц1| до 25 червня 2о|9 року.

2.4.Рживати заход1в щодо посилення в|дкритост|, гласност| та прозорост| у
д|яльност| п|дпорядкованих п|дрозд1л1в, забезпечив1ши своечасне пост|йне
надання в1дпов|дно| |нформац1| для публ!кац|? на оф|ц|йному веб-сайт| районно|
державно| адм|н1страц||.

2.5. 1_{ом!сячно до 10 числа надавати в|дпов|дальн|й особ| з питань
запоб1гання та виявлення корупц|| у 9угу?вськ|й районн|й державн|й
адм|н1страц|? !нформац|то про публ|нн| зацп1вл1, як| зд|йснтое в|дпов|дний
структурнии п1дрозд1л.

3 . Рекоме ндувати с|льським' селищним головам :

3.1. 3абезпечити пост|йне проведент{'1 правоосв|тньо! роботи з питань
роз'ясненн'1 депутатам с|льських' селищних рад та посадовим особам орган|в
м1оцевого самоврядування зм|н в антикорупц|йному законодавств1.

3.2.!>кивати додаткових координацуйнтах заход|в у з€вначенош|у напрям| з
мето}о м|н|м1зац|| скоення корупц|йних правопору1пень дешутатами с1льських,
селищних рад та посадовими особами орган|в м|сцевого самоврядуванн'1.

4. [оловному спец1ал|сту в|дд1лу управл|ння персоналом аларыч районно|
державно| адм!н!страц|| ?. 9тпатток:

4.|. (лрияти п1двищеннто квал|ф1кац|| прац|вник|в районно| деря<авно|
адм|н|отрац|| з зазначених питань.

4.2. Бжити орган!зац|йних заход|в щодо свосчасност| подання державними
-службовцями районнот державно| адм|н|страц|? декларац|й ос|б, уповноважених

на виконання функц1й дер}кави або м|сцевого самоврядування' за 2019 ртк, а
також забезпечити контроль за поданням де1шарац|й ос|б, уповновах{ених на
виконання функц|й дер>кави або м|сцевого самоврядування, кандидатами ъ{а

зайняття посад дер)кавно| служби та особами, як| припиня}оть д|яльн|сть,
пов'язану з виконанням функц1| держави або м!сцевого самоврядування.

4 .3 . 3д1йсн}овати мон|торинг оф1ц1йного порталу оприл}однення 1нформац||
про публ|нн1 закуп1вл! )лкра|ни <<Рто7отто> або |нтших портал|в, на яких районна
державна адм|н|страц|я проводить тендерн| процедури" 1нформац1то про



4

результати мон|торингу надавати до сектору 3 питань запоб!гання та виявлення
корупц|? аларыц )(арк|всько| обласно| дер>кавно| адм|н|страц|| щом\ояця до 20

: 9!4Ф[!3;.-,; .,-;-,.,- .: . ..,-' 4.4.''[1йтютувати проект розпорядх{ення голови районно| дерх<авно?
адм|н|страц|| з означеного питання.

[олова районно1 дерэкавно!'
м. |шо|шин

1етяна Фмельченко

1етяна ){'тпатток
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3. 11ро пер[шочергов| 3аходи щодо п1дготовки заклад!в осв!ти

{уц[вського району до нового 20|9-2020 навчального року

3аслухав1пи та обговоривтпи |нформац|то г1ро пер1шонергов| заходи щодо

п|дготовки заклад|в осв|ти району до нового 2019-2020 навчального року'

колег|я районно| дерх{авно] адм|н|страц!| в!дм!нас, що перед закладами осв1ти

району сто|ть ряд завдань, як| необх|дно вир|тшити до початку нового

навчального Рок}, насамперед, це п|дготовка матер!ально-техн|чно] 6ази

заклад|в осв|ти району до навчального ро1у та до роботи в ос|нньо-зимовий

пер|од, а саме: необййно п|дготувати бщ|вл|, прим|щення. та |нженерн| мерех<|

25 заклад|в загально| оередньо|, дотцк|льно| та позатшк|льно| осв|ти, з них

буд|вл|, прим|щення та |нх<енерн| мерех<|:

11 заклад|в дотпк|льно| осв|ти, у тому числ! 8 дотшк|льних груп при

навчально-виховних комплексах (дал| - Бк)'
11 заклад|в загально| середньо| осв|ти (3

1-111 сцпен|в (дал1 - зо1ш 1-111 сцпен|в) та 8 ЁБ1{;

3 заклади позатшк|льно| осв|ти.

!еплове господарство заклад|в загально| середньо|, дотшк|льно| та

позагшк|льно| осв|ти необх|дно обстежити ком|с|сто |з залуненням представника

!ерженергонагл1яду у [арк|всьт<|й област| на предмет готовност] до нового

опал}овального сезону та отрим ати акту|готовност1. !о роботи в зимовий пер|од

необх|дно техн|чно ш|дгоцвати !1 котелень (топкових): 8 котелень (тошкових)'

що прац}о}оть на твердому палив| (Бведенський нвк, Бопохово -Арсъкий нвк,

3арожненсьт<ий гшк, Беликобабчанський нвк, йосьпан|воький нвк'
(ам'яноярузький нвк, 1{очетоцька 3Ф1]] 1-111 сцпен!в, 9угувський районний

1_{ентр туризму' красз}-1авства та ексцрс|й утн|всько| молод|),3 _ на природному

газ| (€тар'.''^р',ська 3Ф1[1 1-1{1 сц{ен|в, 1ерн!вський ЁБ1{, Бовопокровський

гшк).
Ёеобх|дно облатшцвати комерц|йн| вузли обл|щ природного газу

3 осв!тянських газових котелень 
-(€таропокровська зо1ш 1-111 отупен|в,

;.й;;;;; нвк, Ёовопокровський нвк) заоо6ами дистанц|йно] передан|

даних.
Б|дпов1дно до плану п|дготовки матер!ально-техн|чно| 6ози заклад!в осв1ти

району до 20|9-2о20 навчального рощ необх|дно переглянути та затверду1ти з

в|дпов|дними слух{бамимар1шрут'ру*у тшк|льних автобус|в' провести обробку

загальноосв|тн|х 1пколи



Бсхар1всько| 3Ф111 1-111 ступен!в', &1ооьпан|вського нвк, провести випробув ання
елетФоич}+0го - обдаднання, зд|йснити перев!рку систем заземлення над. . ' - "
в|дпбв!дн|оть д|точипд вимогам.' отримати акти за встановлено}о формото,
зд|йснити деря{перев!рку газових прилад|в' сигнал|затор|в загазованост1
котелень9 димоход|в на га3овому лалив|, провести кап|тальний ремонт покр|вл|
у Ё{овопокровському нвк, зд|йснити кап1тальн| ремонти спортивних зал
1{ам'яноярузького нвк та Ёсхар|всько[ 3о1п 1-|11 сцпен!в.

Браховуточи витт{евикладене та з мето}о забезпечення ефективно| роботи
заклад|в осв1ти району у новому 20|9-2020 навчальному роц!, колег|я районно|
дер;кавно| адм|н1страц|| вва)кае за необх1дне :

1. Рекомендувати кер|вникам заклад1в осв|ти району:
1.1. |{ровести як|сну п|дготовку заклад|в осв|ти до роботи в оо|нньо_

зимовий пер|од 20|9-2020 навчального року.
|.2. Бзяси л|д особистий контроль наб|р унн|в та вихованц|в в|дпов|дно до

нормативно| наповн}ованост! клас1в, груп та гуртк1в.
2. Рекомендувати с1льським та селищним головам сприяти у виконанн|

заход1в з п|дготовки заклад|в осв|ти до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од
20 |9 -2020 навчального року.

з. Ф1наноовому управл|ннто районно| дер}кавно? адм|н1страш|| зд|йснити
ф|нансування заход|в щодо п|дготовки заклад|в осв|ти до нового 2019-2020
навчального року' виходячи з мо)кливостей бтодх<ец.

4. Б1дд|лу осв1ти районно| державно| адм1н|страц!|:
4.1. Бзяти п|д особистий контроль виконаътня заход|в у район| з п1дготовки

заклад1в осв|ти до роботи в ос|нньо-зимовий пер|од 20|9-2020 навчального
року.

4.2. Бжити заход|в щодо максимального задоволення потреб населення у
охопленн| д|тей п'ятир|нного в1щ дотшк|льното осв1тото в1дпов|дно до вимог
чинного 3аконодавства.

4.3. 3атвердити мережу заклад|в осв|ти району на 2019-2020 навчалъний
р|к до 05 вересня2019 року.

4.4. 3абезпечити необх|дним обладнанням та дидактичними матер|алами
пертп| класи для роботи в умовах Ёово| укра?нсько| тшколи.

4.5. |{родовжити практику встановлення комп'}отерних клас|в та
забезпечення навчальних заклад|в мультимед!йното техн|кото

4.6. 3абезпечити твердим паливом шлк|льн| котельн|.
4.7. |{1дготувати проект ро3порядх{ення голови

адм|н|страц|| з означеного питання.

вогнетривким

[олова районно| дерэкавно|
адм!н!страц|!

1етяна Фмельченко

1етяна Бслсвцова

2

розчином дерев'яних конструкц|й горищних прим1щень

раионно1 дерх<авно|

1шо1пин
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|{рощама }китлових оу6сид1й с ефективним засобом соц|ального захисту
населення.

€таном на 01.05.2019 у район| 661л5 с|мей корисц}оться житлово}о
субсид|сто' що становить 49,8о^ в|д загально| к|лькост| с1мей району. 6ередн|й
розм|р субсид|| на х{итлово-комунальн| послуги складае 1509,79 щн' на тверде
паливо та скраплений газ _ 2522,54 щн.

3 жовтня 2018 року по кв!тенъ2019 року субсид|| нарахован| на загальну
суму 262 млн 623 тис.щн. 3агальна к|льк|сть одерх<уван|в оу6оид|й на к|нець
опал}овального пер|оду 201в-2019 рок1в (6615) змен1пилась на 25,66о^ в
пор|внянн| з аналог1чним пер|одом 20|7-2018 рок|в.

Б|дсоток обов'язкового платежу с|м'| визначався для кожного
домогосподарства !ндив1дуально в залех{ност| в|д сукупного доходу. [{|д час
призначення субсидт| у жовтн1 2018 роц на опал}овальний сезон враховувалися
доходи за 1-11 квартали 2018 року. {оходи у вигляд| пенс|| враховувалу1ся в

розм|р1 нараховано] пенс|| за серпень 2018 року.
3 х<овтня 2018 по кв|тень 2019 року проведено 30 зас|дань районно| ком|с||

з вир|тпення питань, пов'язаних з призначенням житлових су6сид|й, п|льг та
дер)кавно| соц1ально| допомоги малозабе3печеним с|м'ям, на яких було

розш1януто 25 49 звернень.
' |{очина}очи з с|чня 2019 року запровад}(ено ф|нансування субоид|й у

грошлов|й безгот|вков1й форм1. Ба к|нець опал}овального пер|оду житлову
субсид|то у гро:шов|й безгот:вков:й
334 домогосподарства.

форм1 у район| отриму€

|акох< запроваджена гот|вкова форма надання су6сидтй щомадянам, як|
звернулиоя за призначенням экитлово] оубоид|\ до грудня 2018 року. } березн|
20|9 року )китлову субсид|то за лтотий м|сяць гот|вкото виплачено 59з2
домогосподарствам. 9 тому числ| |747 одержувач|в хситлових субсид|й, як| не с
пенс1онерами, отримали сво}о монетизовану субсид|то через територ1альне
в|докремлене безбалансове в1дд|лення ]\9 |0020|0449 ф1л1! {арк|вського
обласного управл|ння А} <9щадбанк>>, 4185 - отримали субсид|то одночасно з
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пенс|с1о через )(арк|вську дирекц|то А! <<9крпотшта>> або на св|й банк|вський
пенс|йний рахунок у банку в якому вони зазвичай отриму}оть пенс|то.

':9ргафзована робота щодо отримання даътих про доходи в|д [ер>кавно|
ф1ска1|Ёно]. слркби та |[енс|йного фонду }кра|ни. 1нформац|я про розм|р
)китлово-комунальних плате;к|в надходить до управл|ння прац| та соц1ального
захисту населення районно| деря{авно| адм|н|страц|| 1]1ляхом електронного
обм|ну да||ими з п1дприемотвами-надавачами послуг та установами. 9правл|ння
прац1 та соц1ального захисту населення районно1 дер)кавно1 адм:н;страцтт у
процес| призначення- )китлових су6сид|й та надання населенн}о п1льг
сп!впрацтое з 3 5 п|дприемствами-надавачами житлово-комунальних послуп

Ёевир|тпеним з€ш1и1паеться г1итання правильного заповнення при
електронному обм!н| код|в тариф1в п|дприсмством 9угу!вський рег|ональний
центр |{рА[ <)(арк|венергозбут>. Браховутони 19, що б|льтп|сть одерхсуван|в
субсид|| не користу1оться централ!зованим поотачанням гаряно[ води та не ма}оть
газових водонащ|вальних прилад|в, майх<е 30о% справ потребутоть виправлення
та ру{ного розрахунку.

|1родовх<ено практику залучення безроб|тних' що перебуватоть на обл|ку у
9угу|вськ|й м1ськрайонн|й ф1л1т [арк|вського обласного центру зайнятост|, до
1нформац|йно-роз'ясн}ов€!_г{ьно| роботи щодо при3начення субсид1й. |{ротягом
2018 року до таких роб|т у район1 залучено 36 безроб\тних'' у тому числ| в

управл|нн| прац| та соц|ального захисц населення районно| дер;кавно|
адм|н1страц1'!27 ос|б, у с|льськихта селищних радах 9 ост6.3 потатку 2019 року
залучено 1 безроб|тного.

у кожн1й с|льськ|й та селищн|й рад| працтос уповнова)кена особа, яка
зд|йснтое прийом докуълент1в в|д заявник|в, надае консультац|| щодо
шризначення )китлових субсидтй та допомог (всього 22 спец|ал|ста). Ёайкраще
прац1о}оть уповнова>кен1 особи Бохар|всько|, 1{онетоцько|, 9каловсько|
оелищних рад. [{роведено |2 занять з| спец|ал|стами управл1ння прац| та
соц|ального захисц населення районно| дер)кавно? адшт|н|страц||, 8 сем|нар|в з

уповнова)кеними особами по прийому документ|в у с|льських' селищних радах,
надано 11 матер|ал|в про гтризначення оу6оид|й до !нформаш1йно| газети
<Б|сник 9уфвтцини>, щотих{нево надавалась
г{ризначення субсид|й до |Р( к€лобох<анка>>.

|нформац|я стосовно

€воечасно проводилися перерахунки розм|ру су6сид|т у зв'язку з| зм|ното
тариф|в, пер1оду отримання субсид11, зм1ни п|дприемств-надавач1в житлово-
комунальних послуг.

Браховуточи вищевикладене, з метото п|двищення ефективност| роботи
щодо реал|зац|| |{рограми житлових су6сидтй у 9угу|вському район|, колег|я

районно| державно] адм|н|страц|? вва)кас за необх|дне:
1. Рекомендувати с|льським та селищним головам:
1.1. |{1дтр!1мувати в актуальному стан| дов1дков| стенди для розм|щення

1нформац|| щодо призначення житлових суб сид|й.
1.2. €восчасно надавати р|тпення виконком|в с|льських та селищних Рад

про зм|ни тариф1в на житлово-комунальн1 послуги до управл|ння прац| та
соц!ального захисту населення районно] державно| адм|н!страц|| та до житлово-



грой}ця+;;як|'_''звернулися за при3наченням оубоид1\, та своечасне наданн'1
докумёнтБ'до управл|ння прап1 та соц|ального 3ахисц населення районно|
деря{авно| адм|н1страц||.

|.4. 3 мето}о проведення 1нформац|йно-роз'яснтовально] роботи щодо
при3начення оубсид|й продов)кити практику 3алучення безроб1тних, що

на обл|ку в] 9угувськ1й м|ськрайонн|й ф|л|| {арк|вськогоперебуватоть
обласного т{ентру зайнятост!, до уиаст| у громадських роботах.

2. Рекомендувати кер1вникам житлово-комуна"]1ьних п|дприсмств району
взяти п|д'особистий контроль литання своечасного надання !нформац|| для
приз н аче ння суб сид|| тшляхом еле ктр онного о бм |ну.

3. Рекомендувати територ1альному в|докремленому безбалансовому
в1дд|леннто ]\! 1002010449 ф1л1| )(арк|вського обласного управл!ння
А} <Фщадбанк> ([ [|пнер):

3.1. Актив|зувати робоц щодо укладання договор|в м|ж територ|альним
в!докремленим безбалансовим в|дд|ленням .}\гч |002010449 ф1л1| )(арк1вського
обласного управл|ння Ат <Фтттадбаню> та управителями багатоквартирних
будинк|в, об'сднаннями' виконавцями комунальних послуп

3.2. |{ровести робоц щодо перерахування з рахунку для виплати житлових
субсидтй на поточн| рахунки одерх{увач|в >китлово| субсид|| в А[ <<Фщадбаню>

невикористаних котпт|в за п|дсумками огтал}овального пер|оду 2018-20\9 рок|в.
4. }правл|ннто прац| та соц|ального 3ахисц населення районно[ дерх<авно|

адм1н1страц1! (Ф" [исянський):
4.|. |[ост|йно вдосконал}овати практику роботи спрощеного механ|зму

шризначення житлових субсидтй.
4.2. [1осилити контроль та забезпечити своечасне призначення су6сид|\ за

новим порядком у встановлен| законодавством терм|ни.
4.3. 3абезпечити проведення |нформац|йно-роз'яснтовально| роботи щодо

порядку призначення х{итлових оубсидтй через засоби масово| |нформац|? та
|пляхом участ1 у сходах щомадян за м1сцем про)кивання.

4.4.[{ровести навчання з уповнова)кеними особами по прийому документ|в
с|льських, селищних рад щодо порядку призначення }китлових су6оид|й з

урахуванням зм|н, передбанених постаново1о 1&б|нец Р1|н|стр!в !кра|ни
ч|д 17 кв|тня 2019 року ]\9 373.

4.5. |{|дгоцвати проект розпорядження голови районно| державно!
адм1н!страц|| з означеного питання.

{

|олова районно| дерясавно|
адм!н!страц![

}етяна Фмельченко

Флександр "}1иояноький

|шо1шин
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комунальних п1дприемств району.
1.3. Фрган|зувати робоц уповновах{ених ос|б по прийому документ|в

гром0ддч,-;91{|'_'звернулися за призначенням су6сид||, та сво€часне надаъ\ъ{я

документ1Р.до управл1ння прац1 та соц1ального 3ахисц населення районно1
дерх{авно1 адм1н1страц11.

|.4. 3 мето1о проведення |нформац|йно-роз'яснтовально| роботи щодо
призначення субсид1й продов)кити практику залу{ення безроб|тних, що
перебуватоть на обл|ч в" {угу|вськ|й м|ськрайонн1й ф1л1|
облаоного центру зайнятост|, до унаст1 у громадських роботах.

!арк!вського

2. Рекомендувати кер|вникам житлово-комунальних п1дприемств району
взяти п1д'особистий контроль питання свосчасного надання 1нформац|] для
при3наче ння суб оид|| тпляхом електронного обм|ну.

3. Рекомендувати територ|альному в|докремленому безбалансовошгу
в1дд|леннго ]\ъ 1002010449 ф1л1| [арк|вського обласного управл|ння
А| <Фщадбаню> (} [|пнер):

3.1. Актив|зувати робоц щодо укладання договор|в м}к територ|альним
в|докремленим безбалансовим в1дд|ленням }]! 1002010449 ф1л1? !арк1вського
обласного управл|ння Ат <Фщадбаню> та управителями багатоквартирних
булинк1в, об' еднаннями' виконавцями комунальних по слу1]

3.2. |{ровести робоц щодо перерахування з рахунку для виплати)китлових
субсид|й на поточн| рацнт<и одер}(увач|в житлово| оубоид1'1 в А[ <Фщадбанк>
невикористаних котшт|в за п|дсумками опал}овального пер|оду 20|8-2019 рок|в.

4. !правл|ннто прац| та соц|ального захисц населення районно| дер:кавно|
адм|н|страц!| (Ф. }[исянський) :

4.|. |{ост|йно вдосконал}овати практику роботи спрощеного механ|зму
призначег1ня х(итлових су6 сид|й.

4.2. [7осилити контроль та забезпечити своечасне призначення субсид|| за
новим порядком у встановлен| законодавством терм!ни.

4.3. 3абезпечити проведення 1нформац1йно-роз'яснтовально| роботи щодо
порядку призначення житлових субспд|й через засоби масово] |нформаш|| та
1шляхом утаст| у сходах громадян за м|сцем прох{ивання.

4.4. ||ровести навчання 3 уповновах{еними особами по прийому документ!в
с|льських' селищних рад щодо порядку призначення житлових су6сидтй з

урахуванням зм|н, передбанених постаново1о (аб|нец Р1|н|стр!в }кра|ни
ч1д т7 кв|тня 2019 року ]ю з73.

4.5. |{|дготувати проект розпорядя{ення голови районно! дер>кавно|
адм|н|страц1| з означеного питання.

|олова районно[ дерэкавно[
адм1н1страц![

1етяна Фмельченко

Флександр -|1иояноький

|по!пин


