УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
22.07.2013

№ 147

Про завдання щодо підготовки
до осінньо-зимового періоду
2013/14 року

З метою забезпечення якісної підготовки господарського комплексу та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року,
своєчасного початку опалювального сезону, на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації від 10.06.2013 року № 177 «Про завершення
опалювального сезону 2012/13 року та завдання на наступний осінньо-зимовий
період», рішення колегії районної державної адміністрації від 29.05.2013 року :
1.Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.), відділу освіти райдержадміністрації
(Левченко В.П.), відділу культури райдержадміністрації (Кльоц І.В.), відділу
охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Н.І.), рекомендувати
виконкомам міської, сільських, селищних рад, Олевському ОП «Теплових
мереж» (Панченко О.А.), Новобілокоровицькому БГ КП (Коцур С.Л.),
Дружбівському П ЖКГ (Сулім І.М.):
1) до 01.09.2013 року забезпечити виконання комплексних заходів щодо
підготовки господарства до опалювального сезону 2013/14 року;
2) завершити до 01.09.2013 року заготівлю палива та укладання угод на
постачання природного газу;
3) вживати заходів щодо переходу від газового опалення на місцеві
альтернативні види палива з метою економії бюджетних коштів;
4) щомісячно до 05 та 20 числа інформувати відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації про
об’єми виконаних робіт по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період
2013/14 року, починаючи з серпня 2013 року.
2. Рекомендувати підприємствам житлово-комунального господарства
району: Дружбівському П ЖКГ (Сулім І.М.), Олевському ОП «Теплових
мереж» (Панченко О.А.), Новобілокоровицькому БГ КП (Коцур С.Л.):
1) посилити роботу по погашенню кредиторської заборгованості;

2) своєчасно виплачувати заробітну плату та не допускати утворення
боргів.
3. Рекомендувати філії «Олевський райавтодор» ДП «Житомирський
облавтодор» (Повар В.П.) забезпечити приведення у належний стан
снігоприбиральної техніки та заготівлю відповідно до нормативної потреби
піщано-соляної суміші і реагентів для боротьби з ожеледицею, резервування
паливно-мастильних матеріалів.
4. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
районної державної адміністрації (Завакевич В.Л.) висвітлювати в засобах
масової інформації стан підготовки до опалювального сезону 2013/14 роки.
5. Підсумки підготовки господарського комплексу до осінньо-зимового
періоду 2013/14 року винести на розгляд колегії райдержадміністрації у вересні
2013 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.
Голова адміністрації

А.В.Дяченко

