
 
 
 

Про роботу підприємств житлово-
комунального господарства та со-
ціальної сфери по забезпеченню 
теплом населення області 

 
 

Відповідно до статей 6, 20, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, з метою забезпечення стабільного проходження опа-
лювального періоду 2016/2017 року, враховуючи інформацію з цього питання 
(додається): 

1. Головам Віньковецької, Полонської, Теофіпольської та Чемеровецької 
районних державних адміністрацій вжити заходів щодо погашення заборго-
ваності за спожитий у минулих опалювальних періодах природний газ. 

2. Рекомендувати Шепетівському міському голові М. Полодюку вжити 
заходів щодо недопущення зриву опалювального сезону у місті Шепетівка. 

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

3.1. Вжити заходів щодо погашення теплопостачальними підприємст-
вами заборгованості за спожитий природний газ. 

3.2. Провести заслуховування керівників теплопостачальних організацій 
та посилити їх персональну відповідальність за несвоєчасну оплату викори-
станих обсягів газу. 

3.3. Забезпечити економію використання енергоносіїв.  
3.4. Вжити заходів щодо запобігання нещасним випадкам під час вико-

ристання газу в побуті, проводити роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо дотримання правил експлуатації газового обладнання. 

3.5. Забезпечити оперативне виконання першочергових заходів із запобі-
гання надзвичайним ситуаціям у разі різкої зміни погодних умов або виник-
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нення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, локалізації можливих 
наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання. 

3.6. Продовжити роз’яснювальну роботу щодо надання населенню жит-
лових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в умовах підвищення 
цін і тарифів. 

3.7. Забезпечити функціонування диспетчерських служб, оперативну ро-
боту аварійних служб та бригад по усуненню наслідків аварійних та надзви-
чайних ситуацій. 

3.8. Сприяти забезпеченню стовідсоткового обліку теплової енергії у 
житлових будинках. 

3.9. Забезпечити безаварійне проходження опалювального сезону. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації здійснювати постійний моніторинг стану проходження опалю-
вального сезону 2016/2017 року, про що щоп’ятниці інформувати облдерж-
адміністрацію. 

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


