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Свалява

№

141

Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років
Відповідно до статей 16, 20 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, з метою забезпечення своєчасної підготовки господарського
комплексу, установ бюджетної сфери, підприємств та організацій житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
років:
1.Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
виконкомів міської та сільських рад :
в тижневий термін проаналізувати результати роботи осінньо-зимового
періоду 2016-2017 років;
до 1 червня 2017 року розробити та затвердити заходи щодо підготовки
до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, звернувши особливу
увагу на забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів через
впровадження менш енергоємного обладнання, створення нормативних запасів
палива, ліквідацію і недопущення заборгованості за спожиті енергоносії,
дотримання доведених лімітів споживання природного газу та електроенергії;
забезпечити до 15 вересня 2017 року підготовку житла, виробничих та
комунально-побутових приміщень, споруд, об’єктів і мереж тепло-,
водопостачання, газо-, електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період
2017-2018 років.
2.Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
виконкомам
місцевих рад :
забезпечити повну оплату за спожиті бюджетними установами
енергоносії, послуги водопостачання, водовідведення, вугілля та дрова
паливні;
до 1 червня 2017 року визначити потребу у вугіллі, паливних дровах,
природному газі для бюджетних установ та пільгової категорії населення на
опалювальний
період 2017 - 2018 років у межах обсягів призначень,
затверджених відповідними бюджетами, здійснити відповідні процедури
закупівель згідно з чинним законодавством та укласти договори на їх
постачання;
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до 1 жовтня 2017 року забезпечити створення на складах нормативних
запасів твердого палива не менше 90 відсотків
від потреби на
опалювальний період 2017-2018 років;
забезпечити впровадження засобів обліку газу, води в побуті та
бюджетній сфері.
3. Виконкомам міської та сільських рад спільно з організаціями
житлово-комунального господарства, енергопостачання забезпечити:
до 21 вересня 2017 року виконання капітального та поточного
ремонтів житлових будинків, будівель, споруд і технологічного обладнання,
систем і мереж водопостачання та водовідведення, котелень, газових мереж,
внутрішньобудинкових систем, водопостачання, електросилового обладнання,
доріг місцевого значення, спецавтотранспорту, машин і механізмів;
організацію
роботи
для
приведення
в
належний
стан
димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем газопостачання,
герметизації будинкових вводів інженерних комунікацій, заміни побутових
газових приладів, що відпрацювали амортизаційний термін;
підготовку засобів захисту і боротьби із сніговими заметами та
ожеледицею, створення на цей випадок відповідних бригад;
проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо своєчасних
розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги, утеплення квартир,
економного витрачання теплової та електричної енергії, газу, питної води,
доцільності встановлення індивідуальних засобів обліку споживання газу,
води і тепла.
4. Відділу освіти райдержадміністрації (Грабар Е.В.) здійснити до 1
вересня 2017 року поточні та капітальні ремонти навчальних закладів.
5. Рекомендувати керівникам підприємств організацій та установ
району до 1 жовтня 2017 року провести необхідну роботу щодо забезпечення
власних виробничих і комунально-побутових потреб у паливі, здійснити
капітальні і поточні ремонти будівель, споруд та обладнання котелень, які
забезпечують опалення житлового фонду.
6. Виконкомам місцевих рад сформувати перелік промислових об’єктів
і передбачити резервні джерела електроспоживання для їх роботи в осінньозимовий період 2017-2018 років.
7. Рекомендувати
Свалявському відділенню ПАТ „Закарпатгаз”
(Сабов М.П.):
провести оцінку технічного стану газопроводів, що знаходяться в більш
активних зонах блукаючих струмів;
через засоби масової інформації систематично роз’яснювати правила
безпечного користування газом у побуті;
забезпечити блокування несанкціонованого доступу до запірнорегулюючого обладнання та арматури на лінійній частині газопроводів;
організувати фарбування зовнішніх газопроводів;
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протягом вересня 2017 року провести нараду з представниками
підприємств - споживачів газу про умови газопостачання в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років.
9. Рекомендувати
району електричних мереж (Островка І.В.)
забезпечити безперебійним постачанням електроенергією споживачів району
в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, для чого:
до 1 жовтня 2017 року переглянути з усіма споживачами величини
аварійної
та
технологічної
броні,
розробити
і
погодити
з
райдержадміністрацією графіки обмеження відпуску електричної енергії та
потужності, графіки аварійного обмеження і відключення електроенергії від
живильних центрів;
до 1 жовтня 2017 року виконати узгоджені обсяги планових і плановопопереджувальних ремонтів основного та допоміжного енергообладнання та
електричних мереж;
до 1 серпня 2017 року перевірити виконання споживачами технічних
умов для їх енергопостачання із виданням відповідного припису для усунення
виявлених порушень;
10. Рекомендувати філії „Райавтодор” (Бубняк Л.М.) забезпечити
організацію безперебійного та безпечного дорожнього руху в осінньо-зимовий
період 2017-2018 років на дорогах району;
11. Покласти персональну відповідальність за організацію підготовки
об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років на керівників
виконкомів місцевих рад, структурних підрозділів райдержадміністрації,
підприємств, організацій та установ.
12. Керівникам виконкомів місцевих рад, структурних підрозділів
райдержадміністрації протягом червня-жовтня 13 і 28 числа кожного місяця
інформувати сектор інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації про хід виконання заходів по підготовці господарського
комплексу та бюджетних установ до осінньо-зимового періоду 2017-2018
років.
13. Сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович В.В.) про хід виконання цього
розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 15 вересня та 15 жовтня
2017 року.
14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

