УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району

Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
15 вересня 2021 р. №186.
Про підготовку установ та підприємств
житлово-комунального господарства
Гайсинської міської територіальної громади
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду
2021-2022р.р.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Гайсинського
ККП Ковальчука В.А., начальника КП «Гайсинська ЖЕК» Новіцького О.С.,
директора КП «Гайсинводокал» Безпалька О.О., директора КП
«Гайсинтеплотехсервіс» Колесніка В.І., начальника відділу молоді, культури
і спорту Гайсинської міської ради Ричкова М.Л., начальника відділу освіти
Гайсинської міської ради Шрамко В.М. «Про підготовку установ та
підприємств житлово-комунального господарства Гайсинської міської
територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 20212022 р.р.», виконавчий комітет міської ради відзначає, що комунальні
підприємства виконали значний обсяг робіт по підготовці їх до роботи в
осінньо-зимовий період.
Керуючись ст.ст.30, 31, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», а також розпорядженням Голови Вінницької
обласної державної адміністрації №458 від 27.05.2021 р «Про підготовку
підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного
комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи а умовах осінньо-зимового
періоду 2021-2022років», виконком міської ради ВИРІШИВ:
1.Інформацію Ковальчука В.А., Новіцького О.С., Безпалька О.О., Колесніка
В.І., Ричкова М.Л. та Шрамко В.М. з цього питання взяти до відома.
2.Забов’язати керівників установ та житлово-комунальних підприємств
Гайсинської міської територіальної громади:
2.1.Забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств та установ в
осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. та вжити невідкладних заходів щодо
економного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх
витрат у мережах, забезпечити економію енергоресурсів в межах доведених
лімітів і норм.
2.2.Покласти персональну відповідальність за підготовку та роботу житловокомунальних підприємств та установ в осінньо-зимовий період
безпосередньо на керівників цих закладів.
3.Забов’язати Гайсинський комбінат комунальних підприємств (начальник
Ковальчук В.А.) в зимовий період забезпечити цілодобове чергування із
залученням для цього необхідної техніки та персоналу з метою підтримання
доріг в безпечному та належному стані.

4.КП «Гайсинтеплотехсервіс» (директор Колеснік В.І.):
4.1.Забезпечити підготовки котельнь до опалювального сезону та вчасного
його початку, а також заповнити вакансії працівників підприємства згідно
штатного розпису до 01 жовтня 2021 р.;
4.2.Провести роботу по забезпеченню котельнь паливом до 10 жовтня 2021 р.
5.Оприлюднити в засобах масової інформації та на веб-сайті Гайсинської
міської ради інформацію щодо підготовки установ та підприємств житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів
соціальної сфери до роботи а умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р.
6.В зв’язку з прийняттям цього рішення зняти з контролю рішення
міськвиконкому №89 від 16.09.2020 року «Про підготовку підприємств
житлово-комунального господарства до роботи в умовах осінньо-зимового
періоду 2020-2021 р.р.».
7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого.
Міський голова

А.І.Гук

