Проект вноситься головою
Онуфріївської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

вересня 2018 року

№____
смт Онуфріївка

Про стан підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства
та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий
період 2018/2019 року
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва районної державної адміністрації Явтушенка М.І. щодо стану
підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року та з метою
своєчасного початку та проходження наступного опалювального сезону,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва районної державної адміністрації
Явтушенка М.І. взяти до відома.
2. Рекомендувати:
1) райдержадміністрації, сільським та селищним головам, керівникам
бюджетних установ і організацій, комунальному підприємству «ОнуфріївкаТеплокомуненерго» забезпечити своєчасний початок опалювального сезону
2018/2019 року;
2) сільським та селищним головам, керівникам бюджетних установ та
організацій, комунальному підприємству «Онуфріївка-Теплокомуненерго»,
державному комунальному підприємству «Комунальник», Деріївському та
Попівському сільським комунальним підприємствам забезпечити відповідне
утримання, якісну роботу об’єктів теплопостачання, водопостачання і
водовідведення;
3) філії «Світловодський райавтодор» забезпечити належне утримання
доріг, накопичити в повному обсязі протиожеледні матеріали і підготувати
спецтехніку до роботи в осінньо-зимовий період.
3. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1) укласти угоди з сільгоспвиробниками на розчищення від снігових заметів
комунальних доріг на зимовий період 2018-2019 років;
2) розробити до 10 жовтня 2018 року заходи з енергозбереження, спрямовані
на зменшення споживання закладами соціальної сфери паливно-енергетичних

ресурсів, з визначенням джерел їх фінансування, передбачивши впровадження
альтернативних видів палива;
3) забезпечити
у повному обсязі своєчасні розрахунки за спожиті
енергоносії та житлово-комунальні послуги установами та організаціями, що
фінансуються з місцевих бюджетів, і у разі потреби внести відповідні зміни до
розпису та кошторисів бюджетних видатків.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань екології, раціонального використання природних
ресурсів, житлово-комунального господарства, будівництва, торгівлі, побуту,
транспорту та зв’язку.

Голова районної ради
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