УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

жовтня 2020 року

м.Городок

№

З

Про початок опалювального сезону
2020/21років
Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації-” та
“Про житлово-комунальні послуги”, на виконання Правил надання населенню
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21
липня 2005 року № 630, керуючись розпорядженням голови Львівської
облдержадміністрації від 19.10.2020 №929/0/5-20 та у зв’язку з пониженням
середньодобової температури зовнішнього повітря:
1.Встановити початок опалювального сезону 2020/2021 років для всіх
категорій споживачів Городоцького району з 20.10.2020 року.
2.Рекомендувати органам місцевого самоврядування, відділу освіти
райдержадміністрації, закладам охорони здоров’я
з метою дотримання
належного температурного режиму в дошкільних навчальних закладах,
закладах освіти та охорони здоров’я проводити опалення відповідно до
температурного режиму зовнішнього повітря.
3.
Створити районну робочу групу для оперативного
проблемних питань, які можуть виникати в період входження в опалювальний
сезон на об’єктах житлово-комунального призначення, а в подальшому - для
забезпечення сталої роботи господарського комплексу району протягом
зимового періоду та затвердити її склад згідно з додатком 1.
4. Відділу документообігу та контролю, організаційної та інформаційної
діяльності, роботи з питань виявлення і запобігання корупції апарату
райдержадміністрації зміст розпорядження для організації його виконання
довести до відома підприємств з надання житлово-комунальних послуг,
бюджетних установ, організацій та Городоцькій дільниці Яворівського
відділення АТ «Львівгаз».
5.Відділу
житлово-комунального
господарств,
інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації інформацію про початок
запуску котелень та його завершення до стовідсоткової подачі теплоносія
споживачам подавати щоденно до 11.00 год. локальною електронною поштою
департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
облдержадміністрації за формою згідно з додатком 2.

в

б.Інформацію про виникнення аварійних ситуацій на об’єктах житловокомунального господарства у невідкладному порядку надавати департаменту
розвитку
та
експлуатації
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації за формою згідно з додатком 3.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови рдддеджадміиістрації Т.Ха^овича.

Голова райбгщнодержавної

І.Саган

і
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V.
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Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від « 4$ » жовтня 2020 р. Ш З т^-3
СКЛАД
районної робочої групи з оперативного вирішення проблемних питань, які
можуть виникати в період входження в опалювальний сезон на об’єктах
житлово-комунального призначення, а в подальшому - для забезпечення
сталої роботи господарського комплексу району протягом зимового
періоду.
Харович Тарас
Анатолійович
Серевко Леся
Миронівна

■перший заступник голови райдержадміністрації
голова робочої групи;
- керівник відділу житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики
та захисту довкілля райдержадміністрації,
заступник голови робочої групи;

Члени районної робочої групи:
Конкевич Богдан
Романович
Яскевич
Ігор Антонович
Шугало
Іван Михайлович
Фалинський Павло
Омелянович
Полумацканич
Василь Андрійович
Мелець
Василь Іванович

- керівник відділу з питань оборонної роботи
цивільного захисту населення та взаємодії
з правоохоронними органами райдержадміністрації;
- керівник відділу освіти райдержадміністрації;
керівник відділу культури, молоді та спорту
райдержадміністрації
- директор КНП «Городоцька ЦРЛ» Городоцької
районної ради;
- головний лікар КНП « ГРЦ ПМСД» Городоцької
районної ради;
- фахівець з адміністративної діяльності Городоцької
дільниці Яворівського відділення АТ «Львівгаз»
(за згодою);
- начальник Городоцького РЕМ
ПАТ «Львівобленерго» (за згодою);
- начальник ДРП №4 філії «Пустомитівська
ДЕД» (за згодою);
- міський голова м. Городок (за згодою);

Посполітак Ігор
Ігор Михайлович
Цуньовський
Богдан Степанович
Кущак
Роман Васильович
- міський голова м. Комарно (за згодою);
Іваницький
Тарас Іванович
селищний голова смт. В.Любінь
Фабрига
Йосиф Ярославович
(за згодою).
Керівник відділу ЖКГ, інфраструктури,
Л.Серевко
енергетики та захисту довкілля
Т ''

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержмм ін іс/тадії
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. 2020 року
ФОРМА
подання інформації про стан проходження опалювального сезону 2020/21 років
станом на ____________
в місті, районі______________
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у тому числі:
Міністерство енергетики
та захисту довкілля
України
Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
МОЗ
Міністерство культури та
інформаційної політики
України
Міноборони
Мінінфраструктури
інші
Житлові будинки
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Житловий фонд на
гтаві гоомадської
Відомчі житлові
будинки
у тому числі:
Міністерство енергетики
та захисту довкілля
України
Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
МОЗ
Міністерство культури та
інформаційної політики
Міноборони
Мінінфраструктури
інші
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Лікапні
Примітка: розшифровується стовбець 5;
якщо не пооається теплоносій у житлові оуоинки, вказати оалансоотримувача оуоинку,
кількість поверхів у будинку та квартир (основну причину -

і)

Додаток З
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від_
ос{х&*ча$ 2.020 року
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ФОРМА
нодання інформації про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства *
в місті, районі_____________
Населений пункт, де
виникли аварійні
ситуації

*- у разі виникнення

Назва об’єкта
житловокомунального
господарства

Львівської області станом н а_________2020 року
Короткий опис
аварійної ситуації,
причини
виникнення

Заходи, які
вживаються

Термін усунення

