
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 27.04.05 № 119                                                                м.Ужгород

Про підсумки опалювального
сезону 2004-2005 рр. та заходи 
по підготовці до опалювального
сезону 2005-2006 рр.

Заслухавши  інформацію  начальника  головного  управління
міського  господарства  Пилипця  М.В.,  начальника  управління  освіти
Мателешка О.І.,  завідуючого  відділом  охорони  здоров’я  Рошка  І.Г.  про
підсумки  роботи  в  зимовий  період  2004-2005  рр.  та  розглянувши
запропоновані  заходи по забезпеченню належної  підготовки  житлового
фонду,  об’єктів  тепло-,  водопостачання  та  водовідведення,  закладів
освіти  ,  охорони  здоров’я  та  інших  об’єктів  міського  господарства  до
роботи в осінньо-зимовий період 2005-2006 рр.,

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію Пилипця М.В.,  Мателешка  О.І.,  Рошка  І.Г.  про  роботу
житлово-комунального  господарства,  закладів  освіти  та  охорони
здоров’я  міста  в  осінньо-зимовий  період  2004-2005  рр.  взяти  до
відома.

2. Затвердити  подані  головним  управлінням  міського  господарства,
управлінням  освіти,  відділом  охорони  здоров’я  міста  заходи  по
підготовці  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2005-2006  рр.
(додатки 1,2,3,4,5).

3. Зобов’язати  головне  управління  міського  господарства,
комунальні  підприємства,  житлово-експлуатаційні  організації,
управління освіти та відділ охорони здоров’я: 

-  в  строк  до  15  травня  розробити  і  погодити  з  фінансовим
управлінням графік виконання і фінансування робіт;
- в  строк  до  15  жовтня  забезпечити  виконання  заходів  по  підготовці
міста до осінньо-зимового періоду в повному обсязі.
4. Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  в  межах  обсягів,

передбачених  міським  бюджетом,  забезпечити  своєчасне
виділення  коштів  на  фінансування  передбачених  заходів  згідно  із
графіком.



5. Головному  управлінню  міського  господарства  (Пилипець  М.В.)
взяти  під  контроль  часткове  фінансування  підготовчих  робіт  за
рахунок прибутків підприємств комунальної власності.

6. Керівникам КП «Водоканал міста Ужгорода» (Омельяненко Ю.В.),
КП  "Ужгородтеплокомуненерго"  (Фогел  Ю.Г.)  та
житлово-експлуатаційних організацій:

- продовжити роботу з боржниками за житлово-комунальні  послуги, в
т.ч. шляхом реструктуризації боргів;
-  продовжити  претензійно-правову  роботу  з  підприємствами,
організаціями,  юридичними  особами,  які  не  виконують  договірних
зобов’язань по своєчасній оплаті комунальних послуг;
- призначити відповідальних осіб за виконання конкретних напрямків і
робіт по запланованих заходах;
-  інформацію  про  хід  виконання  заходів  по  підготовці  до  зими  та
проведену роботу по зменшенню заборгованості  населення та інших
споживачів  за  надані  послуги,  подавати  на  щотижневу  нараду
комунальних підприємств.
7. Керівнику КП "Ужгородтеплокомуненерго" (Фогел Ю.Г.):
-  опрацювати  інформацію  і  пропозиції  керівників  галузей  освіти
здоров’я,  соціального  захисту  по  переведенню  закладів  на
автономне  опалення  з  метою  скорочення  бюджетних  витрат  на  їх
утримання;
-  розробити  додаткові  пооб’єктні  міроприємства  для  включення  у
вигляді  окремого  розділу  в  "Заходи  по  підготовці  до  опалювального
сезону 2005-2006 рр." при корегуванні міського бюджету 2005 року.
8. Рішення  виконкому  від  13.07.04.  №219,  від  28.04.04.  №101,  від

02.06.04. №152,  від 22.09.04.  №252 вважати такими, що втратили
чинність.

9. Контроль за виконанням рішення  покласти  на  першого  заступника
міського голови Повхана Й.І.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


