
 
 
 
 

Про стан підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та соціальної 
сфери області до проходження осінньо-
зимового періоду 2016/2017 року 

 
 

Відповідно до статей 6, 20, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, з метою забезпечення своєчасної підготовки житлово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери області до проход-
ження осінньо-зимового періоду 2016/2017 року, враховуючи інформацію з цього 
питання (додається): 

1. Звернути увагу голів Віньковецької, Полонської, Теофіпольської, Че-
меровецької районних державних адміністрацій та Шепетівського міського 
голови на незадовільний стан розрахунків за спожитий природний газ. 

2. Головам Городоцької, Полонської та Чемеровецької районних держав-
них адміністрацій забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівни-
кам житлово-комунального господарства та ліквідацію існуючої заборгова-
ності із виплати заробітної плати на цих підприємствах. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого само-
врядування: 

3.1. Забезпечити економію використання енергоносіїв та впровадження 
заходів з енергозбереження у бюджетній сфері. 

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового обліку теплової 
енергії у житлових будинках. 

3.3. При формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти на попов-
нення матеріальних резервів відповідно до затверджених номенклатур, утво-
рення резервних фондів в обсягах, достатніх для забезпечення проведення 
робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. 



 2

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
4.1. Завершити до 10 жовтня роботу з укладення керівниками органів 

місцевого самоврядування угод на залучення додаткової спецтехніки для 
забезпечення сталої життєдіяльності населених пунктів області в зимових умовах.  

4.2. Вжити невідкладних заходів у частині накопичення тридобового за-
пасу пально-мастильних матеріалів для забезпечення реагування в осінньо-
зимовий період. 

4.3. Проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
причин підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та заходів соці-
ального захисту в умовах підвищення тарифів, підстав проведення підпри-
ємствами розрахунків та повернення до державного бюджету невикористаних 
сум субсидії, заходів з енергозбереження та енергоефективності, а також стану 
оплати житлово-комунальних послуг. 

4.4. Вжити заходи щодо приведення тарифів на теплову енергію, послуги 
з централізованого опалення та постачання гарячої води, водопостачання та 
водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій до еконо-
мічно обґрунтованого рівня в умовах підвищення цін на енергоносії. 

5. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації здійснювати постійний моніторинг стану підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період та вживати оперативні заходи щодо усунення недоліків. 

6. Про виконання цього розпорядження інформувати управління житло-
во-комунального господарства обласної державної адміністрації до 25 числа 
кожного місяця до кінця поточного року. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


