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Про підготовку до опалювального сезону
2018/2019років
Відповідно до ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
30.05.2018
№ 523/0/5-18, з метою забезпечення координації заходів щодо
ефективної підготовки, своєчасного початку опалювального сезону 2018/2019
років та сталого функціонування підприємств житлово-комунального
господарства в осінньо-зимовий період:
1.Керівникам відділів освіти, культури, головному лікарю КЗГРР
«Городоцька ЦРЛ», головному лікару КЗГРР «Центр ПМСД» керівникам
органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних підприємств:
1.1. Забезпечити в повному обсязі та в установлені терміни виконання
спільного наказу Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України
від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових
господарств до опалювального сезону”.
1.2. Розробити заходи щодо підготовки підпорядкованих установ до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року та забезпечити їх своєчасне
виконання.
1.3. Забезпечити виконання і своєчасне інформування відділ житвокомунального господарства райдержадміністрації про стан виконання заходів
з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років об’єктів
теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового
фонду та дорожнього господарства комунальної власності за формами ЖКГ(зима) до 10 і 25 числа звітного місяця до 25 вересня поточного року.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити першочергове фінансування заходів з підготовки підприємств і
установ до функціонування в осінньо-зимовий період 2018/19 років.
3. Створити районну робочу групу з координації
та вирішення
проблемних питань з підготовки житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і входження в
опалювальний сезон 2018/19 років, затвердивши його склад згідно з
додатком.
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4. Контроль за виконання^, розйорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрацн 4.-Ковальчука.
Голова районної державної
адміністрації

В.Ременяк

Додаток
до голови Городоцької
райдержадміністрації
від У-3. ( 7 £ . ^ № Б '-З
СКЛАД
районної робочої групи з координації та вирішення проблемних питань з
підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий період та входження в опалювальний
сезон 2018/19 років
Ковальчук
Іван Іванович

- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова робочої групи;

Серевко Леся
Миронівна

-начальник відділу ЖКГ та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
заступник голови робочої групи;

Фостяк Олександра
Ярославівна

- головний спеціаліст відділу ЖКГ та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
секретар робочої групи;

Конкевич
Богдан Романович
Фалинський
Павло Омельянович
Полумацканич
Василь Андрійович
Яскевич
Ігор Антонович
Шугало
Іван Михайлович
Мелець
Василь Іванович
Посполітак
Ігор Михайлович
Кущак
Роман Васильвич
Іваницький
Тарас Іванович
Фабрига
Йосиф Ярославович

Члени районної робочої групи:
- головний спеціаліст з питань цивільного захисту
райдержадміністрації;
- головний лікар КЗ ГРР Городоцька ЦРЛ;
- головний лікар КЗ ГРР Центр ПМСД;
- керівник відділу освіти райдержадміністрації;
- керівник відділу культури
райдержадміністрації;
- начальник Городоцької районної служби
- філії Яворівського УЕГГ ПАТ «Львівгаз»;
- начальник Городоцького РЕМ;

міський голова м.Городка (за згодою);
■міський голова м.Комарно(за згодою);
голова об’єднаної територіальної
смт.В.Любінь (за згодою)

Начальник відділу ЖКГ та
розвитку інфраструктури

Л.Серевко

