ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
___травня 2022 року

№ ___

Про заходи щодо підготовки господарства громади до роботи в осінньозимовий період 2022-2023 років
Керуючись ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та з метою забезпечення своєчасної підготовки та стабільного
функціонування господарства громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років,
виконавчий комітет Гірської сільської ради,
ВИРІШИВ:
1.
Для оперативного управління та контролю за ходом підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення до
роботи в осінньо-зимовий період, створити оперативний штаб з координації дій
по підготовці господарства та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо –
зимовий період 2022–2023 років, згідно з додатком 1.
2.
Оперативному штабу в строк до 15.06.2022:
1)
провести обстеження та аналіз фактичного стану систем
життєзабезпечення населення;
2)
розробити комплекс заходів з підготовки об’єктів тепло-,
водопостачання та водовідведення, житлового фонду, підприємств, установ,
організацій, та закладів, що належать до комунальної власності;
3)
розробити графіки виконання робіт з визначенням фактичних обсягів,
щомісячним розписом виконання та закріпленням відповідальних виконавців.
3.
Керівникам підприємств, установ, організацій, та закладів, що
належать до комунальної власності територіальної громади, та підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності:
1) забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів по підготовці
до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років;
2) забезпечити суворий контроль за здійсненням оплати за використані
паливно-енергетичні ресурси та дотриманням затверджених лімітів
їх
споживання.

4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань комунальної власності, житлової політики комунального
господарства, транспорту, енергозбереження та благоустрою.
Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
______________№__________

СКЛАД
оперативного штабу з координації дій по підготовці господарства та соціальної
інфраструктури до роботи в осінньо – зимовий період 2022–2023 років

Голова оперативного штабу:

СЧАСТЛИВИЙ

–

Максим Анатолійович

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів.

Члени оперативного штабу:
ЖИЛА

–

Начальник управління житлово-комунального
господарства та капітального будівництва
виконавчого комітету Гірської сільської ради

–

Начальник управління гуманітарного
розвитку виконавчого комітету Гірської
сільської ради

–

Керуюча справами виконавчого комітету
Гірської сільської ради

–

Староста с. Мартусівка

Вячеслав
Олександрович

ПЛАХОТНЮК
Ольга Михайлівна

ОРЕЛ
Ірина Анатоліївна
СЕМЕНЮК
Людмила
Олександрівна

БАЙЧАС

–

Староста с. Ревне

–

Директор КП «Горянин» Гірської сільської
ради

Валентина Василівна

ГАНЖА
Олександр
Миколайович

