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1!ро пйведецця п1дсумк1в роботп
п|дприсмств т(штлово-комунальпого
господарства в опалк)вальпому сезон!
201з-2014 рок!в та 3авдання 1цодо !1
пйготовкц до роботи в зимових умовах
2014-2015 рок!в

8йпов1дно до статей 6, 20 3акону !кра1ни <|1ро м|сцев1 дер>кавн|
адм|н|сщац1}>, з мето}о забезпечення статого функц|ощ/вання житлово-
комунального господарства | об'ект|в соц[ально| сфери району в ос1нньо-
зимовий пер|од 2014-2015 рок1в та врахов}'1очи р|п:ення колег[| районно|
дерл<авно! адм1н1срац|! в|д 27 травня 2014 року:

1. кеР!вникам сщ}ктурних п!дрозд|л1в районно| Аержавно{ адм1н|сщац||
взяти п|д оообистий конщоль виконання заход!в щодо п1дготовки житлово-
комун!}пьного господарства ! об'скт[в соц1апьно| сфери району ло
опа'!11ов:1''1ьного сезону 2014-2015 рок|в.

2' Рекомендувати с|льським' селиш{ним головам району, сп1льно з
кер|вниками п|дприсмств житлово-комун:1пьного господаротва та об'сднань
сп|ввласник!в багатоквартирних булинк|в (дал1 - Ф€ББ) в населених пунктах
району:

2.1. 3абезпечити виконання заход!в щодо п!дготовки х(итлово-
комуна.]1ьного господарства | об'ект1в соц|ально] сфери райоц ло
опап}овального сезону 2014-2015 рок|в.

2'2. 3абезлечттгипога1пення заборгованост| за спот<ит! енергонос1|.
сво€часне проведення поточних плате':к|в.

2'3 ' [1|двищити р|вень претенз1йно-позовно| роботи з! зл1сними
неплатниками за спох<тлт[ енергонос1] та житлово-комунальн| послуги.

2.4.(прияти пол1плпеннго ф|нансово-економ1нного стану }(итлово-
комунальних п|дщисмств' |х платоспроможност1 шляхом вчасного приведення'
д|тових тариф1в у в1дпов|дн|сть до розм1ру обсяу вират на 1х виробництво.

3.Рекометцувати 8веденськопту, 1{онетоцькому, Бсхар1воькоплу,
йа.гтин1вськоплу, Ёовопокровськопту селищним головам та [рак|воькому
с|льськопту голов| вжити во|х д1евих заход[в щодо створенн'{ у 2014 роц1 нових
Ф€ББ на територ|| в1дпов|дних рад.

4.Ёанальнику в1дд!лу житлово-кощ/нального господарства та
буд|вництва районно] дертсавно! адм[н|отрац1| 8олодько 1.8.:
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4.Ёанапьнику в1дд1:у }(итлово-комун1}льного господарства та
буд|вництва районно] дерх<авно] адм|н|сщац!| 8олодько 1.8.:

4.1. зд1йсн1овати коорлина!!йну та орган!зац1йну роботу щодо п[дготовки
гооподарського ком[лексу та об'ект1в соц|ально| сфери району до наступного
оп!1лювального сезону 2014-2015 рок|в.

4.2. [|ро виконанн'1 розпоряджен|{'{ 1нфорплувати гопову районно!
державно'[ адм1н|страц1| через сектоР конщол1о апарату районно! дерэкавно|
адм1н|сщац|| до 15 нервг*я 2014 роц.

5. 1{онроль за виконанням розпорядження з:}пи1па1о за собото.

[1ер:ший заступшшк голов||

районно! дерэкавно| адм1ц!страц!! вАР)|ш|нов


