
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ НОВОУКРАЇНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "(?<?" 20 /року
м.Новоукраїнка

Про стан готовності господарського 
комплексу району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021/2022 року

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
04 жовтня 2021 року № 703-р "Про стан готовності господарського комплексу 
області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року", з метою 
прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення сталого 
проходження опалювального періоду 2021/2022 року:

1. Затвердити склад районного штабу з контролю за станом проходження 
опалювального періоду 2021/2022 року згідно з додатком.

2. Керівникам установ та організацій соціальної сфери району, 
рекомендувати міським, селищним, сільським головам забезпечити:

1) завершення у повному обсязі робіт з підготовки об’єктів соціальної 
сфери, вулично-дорожньої мережі району до стабільної роботи в осінньо- 
зимовий період 2021/2022 року;

2) дотримання установами і організаціями, що фінансуються з бюджетів 
усіх рівнів, режимів раціонального та економного споживання енергоносіїв;

3) наявність та готовність джерел резервного електропостачання котелень;
4) вжиття необхідних заходів щодо дотримання на всіх об’єктах правил 

техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;
5) проведення спільних тренінгів-навчань на об’єктах соціальної сфери з 

представниками Новоукраїнського районного управління Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 
та іншими відповідними службами.

3. Рекомендувати міським, селищним, сільським головам забезпечити:
1) до 01 листопада 2021 року проведення організаційної роботи із 

суб'єктами господарювання різних форм власності щодо укладення договорів 
для залучення спеціалізованої та дорожньої техніки до розчищення від снігу 
населених пунктів та під’їздів до них у разі виникнення складних погодних 
умов під час осінньо-зимового періоду 2021/202 року;

2) заготівлю у необхідних обсягах протиожеледних матеріалів для 
утримання доріг в проїжджому стані.



4. Новоукраїнському районному управлінню Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, 
Новоукраїнському районному відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області забезпечити дотримання вимог 
Порядку взаємодії щодо безпечного та безперебійного руху транспортних 
засобів на дорогах загального користування у випадках виникнення 
несприятливих погодних умов та надзвичайних ситуацій.

5. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації:

1) забезпечити у повному обсязі виплату нарахованих пільг і субсидій 
населенню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання твердого палива та скрапленого газу;

2) під час проходження опалювального сезону 2021/2022 року надавати 
практичну допомогу непрацездатним особам, багатодітним сім’ям, 
пенсіонерам, учасникам ООС на сході України та Другої світової війни і 
членам їх сімей щодо забезпечення твердим паливом.

6. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 
архітектури районної державної адміністрації:

1) здійснювати постійний моніторинг проходження опалювального сезону 
2021/2022 року на об’єктах соціальної сфери району;

2) інформувати голову районної державної адміністрації про стан 
проходження опалювального періоду 2021/2022 року щомісяця до
05 числа, починаючи з 05 листопада 2021 року.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 08 травня 2020 року № 169-р "Про підготовку 
господарського комплексу району до опалювального період 2020/2021 року".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Олександр ДУБЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Новоукраїнської районної 
державної адміністрації

2021 року №

СКЛАД
районного штабу з контролю за станом проходження опалювального

періоду 2021/2022 року

Голова районного штабу

ДУБЧЕНКО - в. о. голови районної державної адміністрації
Олександр Євгенович

Заступник голови районного штабу

ЩЕКА - заступник голови
Марія Борисівна районної державної адміністрації

Секретар районного штабу

КРАСНОВ - начальник відділу житлово-комунального
Олександр Олександрович господарства, містобудування та архітектури

районної державної адміністрації

Члени районного штабу:

ДИШЛИУК - начальник Новоукраїнського районного
Олег Володимирович управління Головного управління Державної

служби України з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області

КОЛПАК - начальник відділу цивільного захисту, оборонної
Сергій Анатолійович роботи та екології районної державної

адміністрації

КУЗЬМОВИЧ - начальник Новоукраїнського РЕМ
Володимир Миколайович ПрАТ „Кіровоградобленерго”

МАТВІЄНКО - начальник відділу освіти, культури, охорони
Олена Олегівна здоров’я та спорту районної державної

адміністрації

МЕЛЬНИК 
Тамара Яківна

начальник управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації



ТОКАРЬ
Валентина Іванівна

- начальник відділу агропромислового розвитку, 
економіки та інфраструктури районної державної 
адміністрації

2

ЮРЧИК 
Галина Іванівна

начальник фінансового відділу 
районної державної адміністрації


