
 

      

 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 вересня  2015 року               № 534 

смт. Голованівськ 

 

Про стан підготовки об’єктів  

житлово-комунального господарства  

та соціальної сфери району до роботи 

в осінньо-зимовий  період 2015/2016 років 

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію щодо стану підготовки 

об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до 

роботи в осінньо-зимовий  період 2015/2016 року, з метою своєчасного 

початку та стабільного проходження опалювального сезону та на підставі 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

 ВИРІШИЛА: 

  1. Інформацію начальника управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості, інфраструктури та житлово-комунального господарства 

районної державної адміністрації Артвіх І.О. щодо стану підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в 

осінньо-зимовий  період 2015/2016 року взяти до відома.  

 

         2. Рекомендувати районній державній адміністрації, керівникам установ 

та  організацій району, сільським та селищним головам:    

при виконанні комплексу заходів щодо підготовки господарського 

комплексу відповідних територій до роботи в осінньо-зимовий період 

2016/2016 року особливу увагу приділити питанням підготовки до 

опалювального сезону загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, фельдшерсько-

 
 

 



акушерських пунктів та сільських лікарських амбулаторій, забезпеченості їх 

паливом відповідно до потреби;  

забезпечити до початку опалювального сезону виконання власних 

завдань в повному обсязі по підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015/2016 року; 

підвищити рівень фінансового забезпечення робіт з благоустрою 

населених пунктів, зокрема з підготовки до зими об’єктів вулично-дорожньої 

мережі; 

відповідно до потреби провести заготівлю посипного матеріалу; 

 

3. Рекомендувати Голованівській, Побузькій селищним радам і 

Перегонівській сільській раді та комунальним підприємствам КП 

«Голованівський комбінат комунальних підприємств», КП «Аква - Сервіс 

07», КП «Перегонівка»: 

завершити ремонтні роботи водопровідно-каналізаційної мережі до 

початку опалювального сезону; 

прискорити роботу та вжити заходи по погашенню заборгованості усіх 

категорій споживачів та здійсненню громадянами вчасних поточних 

розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги комунальним 

підприємствам. 

 

4. Рекомендувати відділу освіти молоді та спорту, відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації, 

Голованівській ЦРЛ, комунальному закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити до початку 

опалювального сезону виконання власних завдань в повному обсязі по 

підготовці об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року, 

завершити роботи по ремонту котелень, підготовці внутрішніх мереж 

теплопостачання, забезпечити заготівлю нормативних запасів палива.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань екології, благоустрою, споживчого ринку, 

побутового обслуговування населення та житлово-комунального 

господарства. 

  

 

 

 

Голова районної ради           О.Чушкін 
 


