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Про виконання структурними підрозділами
районної
державної
адміністрації,
комунальними
підприємствами
та
виконкомами рад району заходів щодо
підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2020/21
року
Підготовка об’єктів та закладів соціально-бюджетної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період здійснювалася відповідно до заходів,
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22
травня 2020 року № 125 «Про підсумки проходження опалювального сезону
2019/20 року та затвердження першочергових заходів з підготовки
підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери
району в осінньо-зимовий період 2020/21 року».
Починаючи з червня 2020 року питання організації якісної підготовки та
сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2020/21
року знаходиться на постійному контролі і неодноразово розглядалося на
нарадах при голові районної державної адміністрації, за результатами
розгляду яких прийнято відповідні рішення та розпорядження.
З метою підготовки всіх будівель, споруд, приміщень, комунікацій
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року
проводяться поточні та капітальні ремонти зазначених об’єктів, ремонти
котелень із заміною котлів; перевірки систем опалення, вентиляції та
водопостачання. Так, на проведення капітальних та поточних ремонтів
виділено загальну суму 3 769 573 грн.
На даний час проводяться роботи по забезпеченню закладів соціальної
сфери твердим паливом. Потреба в паливі на опалювальний період складає
1023,7 тонни вугілля та 54,0 тонни паливних брикетів. Залишок на кінець
опалювального сезону 2019/20 року складав – 435,448 тонн. На опалювальний
сезон 2020/21 року придбано 329,8 тонн палива.
Наявність твердого палива станом на 22 вересня 2020 року складає

765,248 тонн, що становить 71,0 % від потреби на опалювальний період.
Заклади соціальної сфери забезпечені автономними джерелами
живлення, а саме: 20 пересувними електростанціями (генераторами). Всі
наявні генератори знаходяться в справному стані.
У звітному періоді для покращення надання послуг з централізованого
водопостачання та з метою недопущення втрат води комунальними
підприємствами району було проведено поточні ремонти на загальну суму
555,0 тис. грн.
У 2020 році зміну тарифу було здійснено 6 сільськими радами,
максимальний тариф складає 23 грн. за 1 м. куб. води, мінімальний - 12,35 грн.
Підприємства житлово-комунальної галузі надають послуги 5455
абонентам. Станом на 01 вересня 2020 року заборгованість за надані житловокомунальні послуги становить 455 420 грн. За січень-серпень 2020 року
нараховано - 5137,252 тис. грн, сплачено - 4903,386 тис. грн, рівень сплати
склав - 95,4 %.
По всіх об’єктах житлово-комунального господарства району
заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.
Філією «Нижньосірогозький райавтодор» здійснено покіс узбіч
автомобільних доріг загального користування державного значення
механічним та ручним способом на загальну суму 48,145 тис. грн.
Станом на 01 вересня 2020 року заготовлено посипкового матеріалу і
реагентів 91,5 тонн на загальну суму 33,5 тис. грн, при плані 140 тонн, що
становить 65% від плану.
Враховуючи вищезазначене та з метою сталого проходження осінньозимового періоду 2020/21 року, керуючись статтею 6, пунктом 8 статті 16,
пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати роботу з підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та закладів соціально-бюджетної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2020/21 року задовільною.
2.
Визнати
роботу
виконкомів
Новоолександрівської,
Верхньосірогозької,
Першопокровської,
Степненської
сільських
та
Нижньосірогозької селищної рад у частині організації роботи сільських
комунальних підприємств, які допустили значний борг за спожиті послуги з
водопостачання недостатньою.
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації, установ та організацій району, сільським, селищному головам:
3.1. Продовжити роботу щодо своєчасного та у повному обсязі
погашення всіма категоріями споживачів заборгованості за енергоносії та
комунальні послуги, в тому числі установами та організаціями, що
фінансуються з місцевого бюджету.
3.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо
необхідності раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів,
встановлення приладів обліку води, впровадження енергозберігаючих заходів
та можливості скористатися програмою «теплих кредитів».

3.3. Організувати систематичне виконання робіт з покосу трави, а також
дикорослої порослі на узбіччях та відкосах у межах смуг відведення
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг
комунальної форми власності для забезпечення дотримання безпечного руху
автотранспорту та для попередження виникнення складних умов і запобіганню
утворення снігових заметів на автошляхах.
3.4 Провести роботу щодо актуалізації укладених договорів сільськими,
селищною радами на залучення спецтехніки для виконання робіт по ліквідації
надзвичайної ситуації, спричиненої значним випаданням снігу.
4. Взяти на особистий контроль питання забезпечення закладів
соціально-бюджетної сфери та населення твердим паливом у повному обсязі.
5. Виконкомам сільських, селищної рад до 01 грудня 2020 року
розробити заходи, спрямовані на активізацію претензійно-позовної роботи з
боржниками.
6. Виконавцям завдань, визначених даним розпорядженням, про
проведену роботу інформувати відділ містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації до 01 грудня 2020 року і 05 січня 2021 року
для узагальнення та подальшого інформування голови районної державної
адміністрації.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 27 вересня 2019 року № 227 «Про
виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації,
комунальними підприємствами та виконкомами рад району заходів щодо
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року».
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
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