УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17.09.2014 №226
м. Красноармійськ

Про готовність підприємств
житлово-комунального господарства
до роботи в осінньо-зимовий період
2014-2015 років
Заслухавши інформацію начальника житлово-комунального відділу Юзипович О.В.
«Про готовність житлово-комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період
2014-2015 років», з метою забезпечення населення міста Красноармійська якісними
послугами, на виконання рішення виконавчого комітету від 16.04.2014 № 95 «Про підсумки
роботи житлово-комунального господарства в опалювальний період 2013-2014 років і
завдання по підготовці до нового опалювального сезону 2014-2015 років», керуючись
статтями 30, 59, 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника житлово-комунального відділу Юзипович О.В. прийняти
до відома.
2. У зв’язку з антитерористичною операцією, аварійним станом Красноармійської
фільтрувальної станції Красноармійського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»

та

відсутністю води з 13.07.2014 по 14.08.2014 було припинено промивку та опресовку
житлових будинків та соціальної сфери.
2.1. Комунальним підприємствам: “Красноармійський центр єдиного замовника”
(Зусмановський) та «Родинській житловій керуючій компанії» (Кецко) усунути відставання
по поточним затвердженим графікам промивання і опресовування житлових будинків, згідно
графіків.
3. Визнати роботу комунальних підприємств: “Красноармійський центр єдиного
замовника”

(Зусмановський),

«Красноармійськтепломережа»

(Колпаков),

«Красноармійськводоканал» (Дітковський), «УМГ» (Карнаух), комунальної медичної
установи «ЦПМСД» (Волкова), Красноармійської районної центральної лікарні (Шутько),
КЛПЗ

«Красноармійська

міська

стоматологічна

поліклініка»

(Глушко),

СШМД

м. Димитров відокремлений структурний підрозділ КЛПУ «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» (Новаков), Геріатричного пансіонату з
психоневрологічним відділом (Бондар), КЛПУ Родинської міської лікарні (Смотрова),
міського відділу освіти (Мордвінова) та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Головко),
Локомотивного депо Красноармійська (Неголюк),

ДонЦМКР ДП «Донецька залізниця»

(Власенко), ДП «Донецька залізниця» БМЕУ – 6 (Заруба) по підготовці до опалювального
періоду задовільною.
4. Комунальному підприємству «Родинська житлова керуюча компанія» (Кецко)
усунути відставання по поточним затвердженим графікам підготовки житлового фонду до
опалювального періоду 2014-2015 років до 30.09.2014 року.
5. Родинському міському голові Федорову С.В. взяти під особистий контроль
підготовку жилого фонду до опалювального періоду 2014-2015 рр, та надати звіт
Красноармійському виконкому до 15.10.2014.
Рекомендувати

6.

КП

«Красноармійськтепломережа»

(Колпаков),

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Головко), Локомотивному депо Красноармійська
(Неголюк),

ДонЦМКР ДП «Донецька залізниця» (Власенко), ДП «Донецька залізниця»

БМЕУ – 6 (Заруба) провести «холодну прокрутку» котелень з 01.10.2014 та надати
інформацію виконкому міської ради до 15.10.2014.
7. Комунальному підприємству «Управління міського господарства» (Карнаух),
ТОВ «Будінвест-сервіс» (Жужман) та ПП «Реал-сервіс» (Тимошенко) забезпечити придбання
та складування посипочного матеріалу у розмірі 30% від запланованого об’єму до
15.10.2014.
8. Комісії з контролю за підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства та
соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років
(Капінус) перевірити готовність міста до опалювального періоду 2014-2015 років, надати
звіт міському голові до 25.10.2014.
9.

Керівникам

комунальних

підприємств

активізувати

роботу з

погашення

заборгованості за комунальні послуги, звернутися до населення через засоби масової
інформації.
10. Заступнику міського голови Капінус В.Г. посилити контроль за роботою
комунальних підприємств міста щодо погашення заборгованості за комунальні послуги.

11. Житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович) надати

інформацію

щодо виконання даного рішення виконкому міської ради до 15.10.2014.
12. Рішення виконкому міської ради від 16.04.2014 № 95 «Про підсумки роботи
житлово-комунального господарства в опалювальний період 2013-2014 років і завдання по
підготовці до нового опалювального сезону 2014-2015 років» зняти з контролю.
13. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на житлово-комунальний
відділ (Юзипович), контроль – на заступника міського голови Капінус В.Г.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

