06 травня 2016 року під головуванням голови райдержадміністрації О.А.
Дідовича проведено засідання колегії райдержадміністрації по питанню: «Про
підсумки опалювального сезону 2015-2016 років та підготовки господарського
комплексу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років». Участь у засіданні
колегії
зв’яли:
керівники
окремих
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, житлово-комунальних служб, бюджетних установ та
організацій, виконкомів місцевих рад. В ході проведення засідання колегії
завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства
(В.Івашкович) зазначив, що для забезпечення сталої роботи та підготовники
установ бюджетної сфери району в осінньо - зимовий період 2015-2016 років
прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 15.05.2015 №138
"Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери району
до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років".
З метою організації оперативного контролю за підготовкою
господарського комплексу, підприємств та установ бюджетної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років прийнято доручення голови
райдержадміністрації від 27.08.2015 №01-08/38, яким утворено робочу групу з
питань підготовки та сталого проходження опалювального сезону 2015-2016
років.
Протягом опалювального сезону проведено 6 засідання робочої групи,
на яких аналізується стан готовності об’єктів до осінньо-зимового періоду та
підготовки до опалювального періоду, визначаються завдання щодо вжиття
відповідних заходів по усуненню недоліків та оперативного реагування.
Також відповідно до розробленого графіку комісією із числа членів
робочої групи здійснюється обхід бюджетних установ та організацій де
фіксується стан підготовки до зими. Провів аналіз підготовки бюджетних
установ та організацій до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років. Зазначив,
що із різким пониженням температури розпорядженням голови районної
державної адміністрації 12.10.2015 №280 розпочато в районі опалювальний
сезон 2015-2016 років з 12 жовтня 2015 року.
В опалювальному сезону безперебійно працювали 128 котелень, в тому
числі місцевих рад - 8, відомчих - 62 (з них : МОЗ – 16, МОН – 49), об’єктів
соціальної сфери – 58 (з них : дошкільні заклади – 20; учбові заклади ЗОШ – 26,
лікарні, ФАПи, амбулаторії – 10, заклади культури – 2). В ході проходження
опалювального сезону проблемних, аварійних питань не виникало. В
опалювальному сезоні 2015-2016 років всі бюджетні установи сто відсотково
забезпечені паливними дровами на опалювальний період 2015 -2016 років.
Протягом зимового періоду філією був створений 5 денний запас
паливо-мастильних матеріалів (бензину, диз. палива) та в наявності на складах
створено запас посипочних в кількості – 530 м.куб. відсіву та 43 тони тех.солі.
Також до роботи по утриманню доріг в зимовий період готові до експлуатації
12 од. снігоприбиральної техніки. Також розпорядженням голови
райдержадміністрації 25.01.2016 №18 «Про виділення коштів» спрямовано філії
«Свалявський райавтодор», кошти в сумі 10,0 тис.грн для реалізації заходів
районної програми розвитку та утримання автомобільних доріг загального
користування.

У зв’язку із середньодобовою сталою температурою зовнішнього
повітря, яка перевищує + 8 °С, розпорядженням голови районної державної
адміністрації 07.04.2016 №104 в районі завершено опалювальний сезон з 08
квітня 2016 року.
Також проведено детальний аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємств житлово - комунального господарства району. За станом на
01.05.2016 року активні підприємства у сфері житлово - комунального
господарства
району
заборгованості зі сплати страхових внесків до
Пенсійного фонду, виплат заробітної плати та сплати за спожитті енергоносії не
мають.
Проведений моніторинг розрахунків за житлово-комунальні послуги
показав, що заборгованість населення знижується шляхом укладання з
боржниками мирних угод та реструктуризацією давніх боргів, поліпшено стан
розрахунків споживачів усіх категорій.
За станом на 01.05.2016 року комунальними підприємствами вчасно
проведені розрахунки за спожиті енергоносії, виплати заробітної плати та
відповідні сплати до Пенсійного фонду та бюджету.
Рівень сплати за спожиті енергоносії по району в цілому за січень травень 2016 року становить (оперативні дані) : за природний газ –101,3%, за
електроенергію – 102,1 %, за послуги водопостачання та водовідведення –
100%.
Райдержадміністрацією спільно з енергопостачальними підприємствами
:
Свалявським районом електричних мереж, районною філією ПАТ
"Закарпатгаз" та районним комунальним підприємством водопостачання та
водовідведення вживається ряд заходів, спрямованих на забезпечення
своєчасної та в повному обсязі проплати за спожиті енергоносії та комунальні
послуги в розрізі категорій споживачів та здійснюється постійний моніторинг
стану поточних розрахунків за газ, електроенергію, послуг водопостачання та
водовідведення.
За наслідками завершення засідання колегії райдержадміністрації
голова райдержадміністрації О.А. Дідович видано розпорядження голови
райдержадміністрації, яким визначено чіткі заходи з підготовки до осінньозимового періоду 2016 -2017 років та покладено персональну відповідальність
за організацію підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 20162017 років на керівників виконкомів місцевих рад, структурних підрозділів
райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ.
Завідувач сектору інфраструктури та ЖКГ РДА

В. Івашкович

