
Куп’янська районна державна адміністрація

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання колегії 

Куп'янської районної державної адміністрації 

І.  СЛУХАЛИ:  Про   підсумки   роботи   об'єктів   житловокомунального
господарства  та  соціальної  сфери  району  в  осінньозимовий  період  2017
2018 років та заходи щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньозимовий
період 20182019 років   — плановий розгляд.

ВИРІШИЛИ: Проаналізувавши   та   обговоривши   підсумки   роботи   об’єктів
житловокомунального   господарства   та   соціальної   сфери   району   в   осінньо
зимовий   період   20172018   років,   колегія   районної   державної   адміністрації
відзначає,  що   виконання   запланованих   заходів   дало  можливість   забезпечити
стале функціонування об’єктів в минулому опалювальному сезоні.

Разом   з   тим,   колегія   районної   державної   адміністрації   відмічає,  що   в
роботі мали місце недоліки. Перш за все, низький рівень розрахунків населення
за  послуги   з  теплопостачання.  Незадовільно  ведеться  робота  по  приведенню
тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

З   метою   недопущення   недоліків   минулого   опалювального   сезону,
забезпечення   сталого  функціонування   господарського  комплексу   та  об’єктів
соціальної   сфери   району   в   опалювальному   сезоні   20182019   років,   колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне рекомендувати:

1.  Фінансовому    управлінню    районної    державної   адміністрації
(Потапова  А.С.),   відділу   освіти     районної    державної   адміністрації
(Жадановська  Т.В.),  відділу  культури  і  туризму   районної    державної
адміністрації   (Користіна  І.В.)  за  підсумками  виконання  бюджету  за  6  та  9
місяців  2018  року  передбачити  фінансування  витрат  на  енергоносії  та
придбання  достатньої  кількості  вугілля  для  опалення  підвідомчих  об’єктів  і
проведення ремонтних робіт на об’єктах теплопостачання.

2.  Рекомендувати  керівникам  підприємств,  що  надають  послуги  з
теплопостачання,  надати  до  31  травня  2018  року  до  відділу  житлово-
комунального  господарства  та  розвитку  інфраструктури  районної  державної
адміністрації календарний графік підготовки до роботи котелень з визначенням
конкретних  обсягів  робіт,  строків  виконання  та  відповідальних  виконавців,
організувати їх безумовне виконання.

3.  Підприємствам,  що  надають  житлово-комунальні  послуги,  вжити
додаткові  заходи  щодо  мобілізації  коштів  населення  за  спожиті  житлово-
комунальні    послуги    та    енергоносії,    посилити    претензійно-позовну    та
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реструктуризаційну роботу по заборгованості населення.

4. Запропонувати сільським головам:
4.1. Взяти під особистий контроль питання організації виконання заходів з

підготовки  до зими об’єктів житлово-комунального  господарства,  соціального
захисту населення, закладів освіти та культури на підпорядкованих територіях.

4.2. Вишукати додаткові кошти, які надходять до бюджетів сільських рад,
та  направити  їх  на  виконання  заходів  з  підготовки  об’єктів  житлово-
комунального господарства до роботи взимку.

4.3.  Разом з  керівниками відділів  освіти,  культури і  туризму  районної
державної   адміністрації   та  районного  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  взяти  під  особистий  контроль
питання  забезпечення  необхідною  кількістю  палива  об’єктів  соціальної
інфраструктури  та  соціально  незахищеного  населення  на  підвідомчих
територіях.

4.4.  Забезпечити     своєчасне   та   ефективне    освоєння     коштів
субвенцій    з державного  бюджету  України  на  реконструкцію   та  ремонт
об'єктів   житлово-комунального господарства.

4.5. Провести роботу щодо зменшення заборгованості із сплати за послуги
тепло-водопостачання,  комунальні  послуги,  якщо  останні  надаються  в
сільських радах.

5.   Відділу   житловокомунального   господарства   та   розвитку
інфраструктури  райдержадміністрації   (Говорова  М.М.)  проводити  моніторинг
своєчасного   та   ефективного   використання   коштів   субвенцій   з   державного
бюджету  України  на реконструкцію та ремонт об’єктів житловокомунального
господарства.

(прийнято одноголосно)

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії           М.Ситник
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