
комплексу 9угу|вського району ло сталого функц1онування в 3имових
умовах 202|-2022 рок!в

3аслухавтпи та обговоривш_ти !нформац|го про п|дсумки проход)кення
оп€!_п}овального сезону 2020-2021 рок|в та визначення основних 3авдань щодо
п|дготовки господарського комплексу 9угу|вського району до сталого

функц1онування в зимових умовах 202|-2022 рок|в, колег|я районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| в|дм1нас' що районното дер)кавно}о адм|н|страц|сто, органами
м|сцевого самоврядування, п|дприсмствами )китлово-комунального
господарства' |нтпими п1дприсмствами' установами та орган|зац|ями
9угу|вського району проведена значна робота з означеного питання.

Розпоряд)кенням голови районно| дерх(авно| адм|н|страт11| в1д |1.06.2020
]ф 162 <|{ро орган|зац|йну роботу з п|дготовки господарського комплексу та
об'ект|в соц1ально| офери 9угу|вського району до сталого функц|онування в

ос|нньо-зимовий пер|од 2020-2021 рок|в> було створено районний тптаб' який
забезпечив контроль та коорАинат{|то виконання заход|в щодо п|дготовки
господарства району до ос|нньо-зимового пер|оду 2020-2021 рок|в, як| було
виконано в повному обсяз| та у встановлен| строки.

у населених пунктах 9угу|воького району було зд|йснено комплексну
п1дготовку до зими 2020-2021 рок|в об'скт|в соц|ально-культурно! та побутово|
сфери, багатоквартирних я{итлових булинк|в, об'ект|в водопостачання,
водов1дведення та теплопостачання' виконано запланований ремонт буд|вель та
покр|вель житлових будинк|в, буАинкових водопров1дних, канал|зац!йних та
теплових мереж житлових будинк|в комунально| власност1.

9 результат| виконання цих заход|в опалтовальний пер|од 2020-2021 рок|в
у район| розпочався в|дпов|дно до розпоряд)кення голови районно| державно|
адм|н1страц|| в|д |з.1'0.2020 ]ф 309 к|{ро початок опап1ов€}г!ьного пер|оду>.

€елищними радами' закладами охорони 3доров'я райоБ!, & тако}к в|дд|лом
осв!ти, охорони здоров'я, культури' спорту районно| дер)кавно| адм|н|страц1|,
|нтпими орган!зац1ями та установами району, ф|нансува|1ня яких зд|йснтосться
за рахунок дер)кавного, обласного та м1сцевого бгодхсет|в, було свосчасно

укладено договори з п1дприсмствами' що надатоть послуги з централ|зованого
теплопостачання.
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3авдяки проведеннто як|сно] комплексно] п|дготовки до оп€!"л}ова.т1ьного

сезону 2020-2021 рок|в безпереб1йно прац}ов3ш1и вс| котельн| та теплов| мерехс|.
Без зрив|в зд1йснтовалу|ся заходи з водопостачання та водов1дведення.

Разом з тий:с недол|ки) на виправлення яких сл|д зосередити 3усилля при
ш1дготовц1 )китлово-комунального господарства до наотупного оп€ш1товального
сезону.

Беодноразово в смт Бсхар в|дбувалися авар|йн| ситуац|й на
внутр|тпньоквартальних та будинкових мерея{ах тепло- та водопостачання'
внасл|док чого без води та тепла з'али|лилиоя багатоквартирн| 6удинки по
вулит{ях [ орьког9, |{еремоги, €.{аотл пва та ]нш:|.

у результат! г|рипинення електропостачання робота котелень
призупинялась в смт Ёовопокровка та смт Бведенка, це створило передумови
для виходу з ладу систем теплопостачання у Ёовопокровському та
Бведенському навча.т1ьно-виховних комплексах {угу?всько| районно| ради
[арк|всько| облаот|. |[рипинення електропостачання котелень ота.]1ося

внасл|док авар|йного ремонту високовольтно| електромерех<| на територ|[
вищезазначених селищ прац|вниками {арк!вського високовольтного району
електричних мерехс А? <)(арк|вобленерго>.

9продов)к општ}овапьного оезону 2020-2021 рок|в до районно| дер>кавно]
адм|н|страц|] надходили листи в|д 9угу|вського в|дд|лення |{А| <)(арк|вгаз) з
попередженнями стосовно мо)кливого припинення г€шопост ачання п1дприсмств
теплоенергетики та в!домчих п|дприсмств (тов <<1(отельн| л|карняного
комплексу)), дп <Ёовопокровський комб1нат хл|бопродукт|в), тов дР
<Ёафтогазовидобувна компан|я>), як| надатоть г1ослуги з центр€ш1|зованого
теплопостачання на територ|| район}, } зв'язку з в|доутн|стто п|дтверА)кеного
обсягу споживання природного газу.

з ц|с] лричини та з мето!о попередх{ення мох{ливого припинення
теплопостачання спо>кивач|в району' районна дерх{авна адм|н|страц|я була
зму[шена неодноразово ъ1адоилату\ листи до кер|вництва вище3азначених
п|дшрисмств стосовно свосчасного отримання ними необх|дних л|м|т|в
природного газу для уникнення мох{ливих негативних соц|альних та
техногенних насл|дк!в припинення теплопостачання.

Браховуточи вищевикладене, з метото як|сно] ш|дготовкибрахову}очи вищевикладене, з мето}о як1сно1 п1дготовки господарського
комплексу та об'скт1в соц|ально| сфери району до ст€[пого функц|онування в
ос|нньо-зимовий пер|од 202|-2022 рок1в, колег|я районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| вва>к ас за необх|дне :

1. Рекомендувати органам м|сцевого самоврядування оп|льно з
кер|вниками п|дприсмств )китлово-комун€|"льного господарства та об'сднань
сп|ввласник|в багатоквартирних будинк1в у населених пунктах району:

1.1. Фрган|зувати виконання заход1в щодо п|дготовки
житлово-комуна.т1ьного гооподарства району до оп€}п}ов€ш1ьного се3ону
2021,-2022 рок1в.

|.2. 3абезпечити пога1пення заборгованост| споживач|в за спо;кит|
енергонос|| та надан| )китлово-комунальн| послуги' своечасне проведення
поточних платехс1в.
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1.3.|{|двищити р|вень претенз|йно-позовно| роботи з неплатниками за

спот<ит| енергонос1! та х{итлово -комун€!"льн| по слуги.
|.4. (лрияти пол|пт|т9цц16 ф|наноово-економ|чного стану

'-)китлоэо-кому':адьних п1дприемств' 1х платоспромох(ност1 1шляхом вчасного
шриведенЁя д|точих тариф1в у в|дпов|дн|сть до розм|ру витрат \{а !х
виробництво в межах чинного законодавства.

1.5. Бжити вс|х д|евих заход|в щодо вид!лення котпт!в з м|сцевих бтодхсет!в
та 3€|лучення позабтодх{етних котпт|в для виконання заход|в з п|дготовки
об'скт1в господарського комплексу 

' до ст€ш1ого функц|онування в 3имових

умовах 2021-2022 рок|в.' 2. Рекомендувати {арк|вському високовольтному району електричних
мереж А1 <)(арк|вобленерго) п|д нас опы1}ов€|льного пер|оду, при плановому
обслуговуванн| електромере)к, не дог|ускати в|дклтонення в.|д енергопостачання
об'скт|в х<иттезабе3печення та теплог{остачання в наоелених пунктах району.

3. Б|дд|лу я{итлово-комун€[льного господаротва' буА|вництва та
|нфраструктури районно| державно| адм|н|страц|| :

3.1. 3д1йснтовати координад\йну та орган1зац|йну роботу щодо п|дготовки
)китлово-комунального господарства району та господарського комплексу до
сталого функц|онування в оп€ш1}овапьному сезон| 202|-2о22 рок|в.

3.2.[1|дготувати проскт розпоряд)кення голови районно| державно!
адм|н|страц|| з означеного питання.

| олова районно| дерэпсавно!
адм!н!страц|[ [гор волков

Флена [орланова
1рина Болодько


