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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

З'/ЗаЗЗ-? Чугуїв № <3/0

Про організаційну роботу з підготовки 
господарського комплексу та об’єктів 
соціальної сфери до сталого 
функціонування в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років

З метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної 
сфери області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації»:

1. Утворити районний штаб з організації підготовки господарського 
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо- 
зимовий період 2018-2019 років (далі - районний штаб) та затвердити його 
персональний склад (додається).

2. Районному штабу забезпечити координацію діяльності структурних 
підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, 
селищних рад, підприємств, організацій та установ, незалежно від
підпорядкування і форм власності, з питань підготовки господарського 
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо- 
зимовий період 2018-2019 років.

3. Заступникам голови районної державної адміністрації забезпечити 
розроблення відповідними структурними підрозділами районної державної 
адміністрації планів заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів 
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2018-2019 років та здійснити контроль за станом їх виконання.

4. Рекомендувати сільським, селищним радам, підприємствам,
організаціям та установам, незалежно від підпорядкування і форм власності у 
межах компетенції:

4.1. Вжити заходів щодо:
здійснення стовідсоткових розрахунків усіма категоріями споживачів за 

спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів;

поповнення до 25 вересня 2018 року місцевих матеріальних резервів 
відповідно до розроблених та затверджених номенклатур;

передбачення в місцевих бюджетах статті з фінансування утримання 
систем опалення закладів соціальної сфери.
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4.2. Забезпечити:
розроблення до 10 червня 2018 року планів заходів з підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 
функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

фінансування заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років у необхідних обсягах та організувати контроль за їх 
виконанням;

заготівлю у необхідних обсягах запасів вугілля для опалення об’єктів 
соціальної сфери;

належне утримання зелених насаджень в охоронних зонах ліній 
електропередач;

підготовку до 10 вересня 2018 року пунктів обігріву населення для 
функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо використання 
власних коштів на виконання проектних та будівельних робіт з газифікації 
приватних приміщень.

4.3. Забезпечити здійснення контролю за:
виконанням до 01 жовтня 2018 року планів заходів з підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 
функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

прийняттям до комунальної власності безхазяйних енергетичних та 
водопровідно-каналізаційних об’єктів і мереж з подальшою передачею їх в 
установленому законом порядку на баланс спеціалізованих підприємств, які 
мають відповідні ліцензії і можливість утримувати зазначене устаткування у 
задовільному технічному стані;

упровадженням альтернативних видів палива для опалення об’єктів 
соціальної сфери, а також проведенням модернізації існуючого обладнання;

дооснащенням технологічними та комерційними приладами обліку 
теплової енергії та води тепло-, водопостачальних підприємств, житлових 
будинків та закладів соціальної сфери;

підготовкою та будівництвом об’єктів газифікації та своєчасним їх 
введенням в експлуатацію;

вжиттям житлово-експлуатаційними організаціями незалежно від форм '  
власності, правліннями об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
заходів щодо газової безпеки у житловому фонді та функціонування систем 
протипожежного захисту багатоповерхових будинків;

утриманням в належному технічному стані електричних мереж та 
обладнання, що знаходяться на балансі установ, підприємств і організацій 
району, для уникнення аварійних ситуацій та забезпечення надійного 
електропостачання споживачів.

5. Рекомендувати сільським, селищним головам забезпечити підтримку 
виконання заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів 
державного бюджету, у тому числі із співфінансуванням з обласного та 
місцевого бюджетів.
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6. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації (Володько І.В.), управлінню 
агропромислового розвитку районної державної адміністрації 
(Олексієвець Г.М.), відділу освіти районної державної адміністрації 
(Бєлєвцова Т.В.), відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації 
(Герез Н.М.), управлінню праці та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації (Лисянський О.C.), відділу культури і туризму 
районної державної адміністрації (Кулешова Т.В.), сектору цивільного захисту 
районної державної адміністрації (Лучников М.С.), відділу економічного 
розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (Альошина С.С.) 
розробити до 04 червня 2018 року та забезпечити виконання до 01 жовтня 
2018 року планів заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів 
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років.

7. Відділу освіти районної державної адміністрації (Бєлєвцова Т.В.) 
відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації (Герез Н.М.), 
відділу культури І туризму районної державної адміністрації (Кулешова Т.В.), 
управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Лисянський О.С.) забезпечити в межах своїх повноважень:

7.1. Виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах охорони 
здоров’я, культури, навчальних та соціальних закладів з дотриманням термінів.

7.2. Вжити заходів щодо здійснення стовідсоткових розрахунків за 
спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та недопущення 
виникнення заборгованості в подальшому.

8. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації 
(Лучников М.С.) вжити заходів щодо поповнення до 25 вересня 2018 року 
місцевих матеріальних резервів відповідно до розроблених та затверджених 
номенклатур.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації (Лисянський О.С.) разом з сільськими, селищними 
радами забезпечити підготовку до 10 вересня 2018 року пунктів обігріву 
населення для функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

10. Рекомендувати Чугуївському відділенню ПАТ «Харківгаз» 
(Кащавцев I.A.), Чугуївському району електричних мереж 
АК «Харківобленерго» (Терещенко A.B.), філії «Теплоелектроцентраль» 
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (Калашников A.C.), TOB «Котельні 
лікарняного комплексу» (Ніколаєнко Є.В.), КП «Обласний інформаційно- 
технічний центр» (Кошарний В.В.) здійснити належну підготовку обладнання і 
мереж для сталого проходження опалювального періоду 2018-2019 років.

11. Рекомендувати Чугуївському відділенню ПАТ «Харківгаз» 
(Кащавцев I.A.) та Чугуївському відділенню реалізації ТОВ «ХАРКІВГАЗ 
ЗБУТ» (Нежид С.О.) провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з питання 
проведення перерахунку вартості оплати спожитого природного газу 
відповідно до встановлених норм і тарифікації послуг з експлуатації та ремонту 
газового обладнання.
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12. Рекомендувати Чугуївському району електричних мереж 
АК «Харківобленерго» (Терещенко А.В.) до початку опалювального періоду 
2018-2019 років відновити аварійний запас матеріалів, комплектуючих і палива, 
для можливості їх використання під час ліквідації наслідків стихійних погодних 
явищ.

13. Рекомендувати Чугуївському управлінню Державної казначейської 
служби України Харківської області (Лободенко С.В.) сприяти вирішенню 
питання щодо недопущення випадків несвоєчасного перерахування коштів на 
оплату робіт з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної 
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

14. Рекомендувати філії «Чугуївське ДЕГТ» ДП «Харківський облавтодор» 
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Шаповалова Н.В.) та філії 
«Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ 
ДАК «Автомобільні дороги України» (Владіміров А.А.) здійснити до 01 жовтня 
2018 року належну підготовку автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення, а також інженерних споруд, розташованих 
на цих дорогах, до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років.

15. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації (Володько І.В.):

15.1. Розробити до 04 червня 2018 року графік проведення засідань 
районного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів 
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років.

15.2. Про виконання розпорядження інформувати голову районної 
державної адміністрації через загальний відділ апарату районної державної 
адміністрації до 01 листопада 2018 року.

16. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови 
районної державної адміністрації

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
районного штабу з організації підготовки господарського комплексу та 

об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування 
в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

ВОЛОЦКОВА 
Валентина Михайлівна

ВОЛОДЬКО 
Ірина Василівна

БЄЛЄВЦОВА 
Тетяна Владиславівна

БУРЕЙКО 
Тетяна Миколаївна

ВЛАДІМІРОВ 
Андрій Анатолійович

ГЕРЕЗ
Наталія Миколаївна

КАЛАШНИКОВ 
Андрій Станіславович

КАЩАВЦЕВ 
Ігор Анатолійович

КОШАРНИЙ 
В ’ячеслав Валентинович

КУЛЕШОВА 
Тетяна Володимирівна

ЛИСЯНСЬКИЙ 
Олександр Сергійович

НІКОЛАЄНКО 
Євген Валерійович

заступник голови районної 
адміністрації, голова штабу

державної

начальник відділу житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури 
районної державної адміністрації, секретар 
штабу

начальник відділу освіти районної державної 
адміністрації

начальник фінансового управління районної 
державної адміністрації

начальник філії «Чугуївський райавтодор» 
ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК 
«Автомобільні дороги України» (за згодою)

начальник відділу охорони здоров’я районної 
державної адміністрації

директор філії «Теплоелектроцентраль» 
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» 
(за згодою)

начальник Чугуївського відділення ПАТ 
«Харківгаз» (за згодою)

генеральний директор КП «Обласний 
інформаційно-технічний центр» (за згодою)

начальник відділу культури і туризму районної 
державної адміністрації

начальник управління праці та соціального 
захисту населення районної державної 
адміністрації

директор ТОВ «Котельні лікарняного 
комплексу» (за згодою)



ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 
Галина Миколаївна

РЯБІНІНА 
Інна Миколаївна

СЕМЕРИК 
Інна Миколаївна

ТЕРЕЩЕНКО 
Андрій Вікторович

ШАПОВАЛОВА 
Наталія Володимирівна

начальник управління агропромислового 
розвитку районної державної адміністрації

начальник відділу у справах молоді та спорту 
районної державної адміністрації

завідувач сектору з питань комунальної 
власності виконавчого апарату Чугуївської 
районної ради Харківської області 
(за згодою)

начальник Чугуївського району електричних 
мереж АК «Харківобленерго» (за згодою)

в.о. начальника філії «Чугуївський ДЕП» 
ДП «Харківоблавтодор» ПАТ ДАК 
«Автомобільні дороги України» (за згодою)

Керівник апарату районної 
державної адміністрації

Володько 2 33 95

В.О. ГЕРМАН


