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Про підготовку об’єктів житловокомунального
господарства
області до роботи в осінньозимовий період 2005 - 2006 років
Протягом осінньо-зимового періоду 2004-2005 рр. по більшості населених
пунктів області споживачі були забезпечені якісними у порівненні з минулими
періодами послугами тепло- та водопостачання. У містах та селищах, де були
своєчасно виконані усі заплановані заходи з підготовки до зими котелень,
інженерних мереж, житлових будинків і забезпечені розрахунки за спожиті
енергоносії, опалювальний сезон пройшов без суттєвих недоліків та аварій.
Разом з тим, у зв`язку з незадовільним станом розрахунків споживачів за
опалення, в грудні було припинено централізоване опалення житлових будинків
в смт Степногірськ, у січні місяці в м. Кам`янка-Дніпровська, внаслідок чого не
отримало послуги теплопостачання й населення, яке своєчасно розраховувалося
за їх споживання.
У зв`язку з нестабільним рівнем оплати за спожитий природний газ
виникали напружені ситуації з організацією надання послуг опалення в
мм. Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Пологах та ряду інших населених
пунктах. При вимогах нормативних документів щодо 100 % оплати за спожитий
природний газ підприємства комунальної теплоенергетики
за І квартал
поточного року розрахувалися за його споживання на рівні 61%.
Керуючись ст. 20, п. 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою
забезпечення своєчасної підготовки об`єктів
виробничого, житлово-комунального господарства області та соціальної сфери
до роботи в осінньо-зимовий період 2005 - 2006 років:
1. Затвердити основні заходи щодо підготовки об`єктів житловокомунального
господарства області до роботи в осінньо-зимовий період
2005 - 2006 років (додаються).
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2. Створити обласний штаб з підготовки до роботи в осінньо-зимовий
період та затвердити його склад (додається).
3. Начальникам управлінь облдержадміністрації: освіти і науки; охорони
здоров’я; культури; головному управлінню праці та соціального захисту
населення:
3.1. розробити та затвердити в установленому порядку заходи і графіки
щодо підготовки установ та організацій, що належать до сфери їх управління, до
роботи в осінньо-зимовий період 2005 - 2006 рр., забезпечити їх виконання у
відповідності з графіками;
3.2. забезпечити 100 - відсоткові розрахунки підпорядкованих
підприємств за енергоносії та комунальні послуги ;
3.3. забезпечити два рази на місяць надання інформації управлінню
житлово-комунального господарства про стан підготовки до зими.
4. Головам районних державних адміністрацій:
4.1. проаналізувати стан проходження опалювального періоду
2004-2005 рр. та вжити дійові заходи щодо підготовки населених пунктів на
підвідомчій території до осінньо-зимового періоду 2005-2006 рр. згідно з
затвердженими заходами ;
4.2. розробити конкретні графіки із щодекадними обсягами виконання
запланованих заходів щодо підготовки житлового фонду та об`єктів
комунального господарства до зими та з 01.07.2005 два рази на місяць надавати
управлінню
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації
інформацію щодо стану їх виконання електронною поштою;
4.3. забезпечити до початку опалювального періоду погашення
заборгованості
підприємствами комунальної теплоенергетики за поточне
споживання природного газу згідно розроблених графіків;
4.4. забезпечити 100-відсоткові розрахунки організацій та закладів
бюджетної сфери за отримані комунальні послуги ;
4.5. довести до відома голів сільських, селищних, міських рад на
відповідній території щодо необхідності запровадження до 01.09.2005 сезонних
тарифів на послуги теплопостачання;
4.6. забезпечити укладання договорів підприємствами комунальної
теплоенергетики на споживання природного газу в наступному опалювальному
сезоні до 01.10.2005 ;
4.7. запровадити системний контроль за станом виконання робіт щодо
підготовки населених пунктів до роботи в зимових умовах та надання інформації
з цього питання за установленими формами.
5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечити постійний контроль за станом підготовки населених
пунктів до зими, узагальнювати та готувати матеріали на засідання обласного
штабу.
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6. Запропонувати міським головам міст
забезпечити виконання пункту 4 цього розпорядження.

обласного

значення

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Головка А.І.

Голова обласної
державної адміністрації
Артеменко

Ю.А.

