
yKPAiHA

кАм, янкА-БузькА рАЙон}IА дЕрхtАвнА АдмIнI с трАtця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про пidzоmовку dо опалtюв(u.t ноzо
сезону 2018/l9 poKiB

Вiдгrовiдно до законiв УкраТни uПро мiсцевi деlэх<авлti rrцir,тiгtiс'г11;1;!'i,,l Il

lri]u1l жtIтлоI]о-комуналънi i]ослуги)), з метою забезпечеilliri riL.]t);/,; i:,,,

ефективного виконання заходiв з пiдготовки об'сктiв госllодарсьtiоi-u iit;,,iii.I';,-r-,_

областi до роботи в осiнньо-зимовиЙ перiод, сl]осчасIlОгО i]|l,;ii'i ..

опаJIюв€IJIьногО сезонУ 2018/l9 poKiB i сталогО функцiонуванI{я 1Iiдцii1_1;1,.,,t,_'il,,

житлово-комун€tпьного господарства та соцi€tлъноi сфери:
та вирiлl_tенt-iя

господарстl]а ,гil
1. Створити районну робочу групу з координацii

it1ll.ttlrtctuIrli.lк пl.tтанъ шlодо пiдготовки житлово-комунального
об'сктiв соцiалъноi сфери до роботи в осiнньо-зимовиЙ пеlltод l В.\СД)it'-]ili:ii ,.

опаJIюваJIьний сезон 201В/] 9 poKiB та затвер ди,ги iT склаД ЗГiДltО З Д();'.1il1-1iLrivi.

2. Керiвникам житJIово-комун€шIьних пiдприсмств: }чl t(Г] KY)i'tiii ,,

м.Кам'янка-Бузька (В.Вигоrrний), кП <<Кам'янкаводоканал Кам'яtl i{a-i]i,зt,;,,i,i

rticbttOT i]iiди)) (}О.Лrотий), Щобротвiрське кП (Пож> (jvl.Co;tll,гtзitIC:bKlrlil. ii.t/

.;icli t.]lлirLiiики) кЕВ м.Львова (Л.Худа), а тако}к HaLIa-цblli4Ky вiД:ii.ll'"' r)r]il,i',

райдерхtадмiнiстрацiТ (В.Ковтало), завiдувачу сек,гt)l)}, li,li_li !, i r",:r,

райдержадмiнiстрацii (Л.Водонiс), начальнику упраtsлiння coцia"rbtitll'U :ii[,(iili.',

,u..n.*r"" райдЬржадмiнiстрацiТ (А.Загайко), головl{омУ лiкарrо id;tr,t''illiili,

БrrзькоТ tIрЛ (Р.Кучерепа) розробити та затвердити плани заходiв з ltijil,tll,,-_,,зiiii

7lill-гjIоLrо_,поrrуu*iних пiдпр"a*"ru, об'ектiв освiти, Kyлbтyppl, оxOi)Oitll :ljil"i]),._,i,|}]

/iO l)t)ботt.i в осitrньо-зиN,lовий перitlд 20lB/l9 poKiB,

З. Головам органiв пriсrIевого самоврядування, KepiB}{rlКaNl iri;tIri)lj,t. il , i,

житлово-комунальноi сферИ району, вiддiлУ освiти, секторУ K}'jl b'i"/i,,i;,

управлiннЮ соцiальногО захистУ населення райлерх<адмiлriс,г;,,аtili"

tliдлlрисмсl,ваN,l дорожнЬо-мостового госполарства. гt&цrlвно-еjrсl)l,е,1,1lIiI1,1l (]

к(r i\,,i l l j i е кс.;/, г0..l l0 i}Holvl у, л iKapro ЩРЛ :

j. t . Забезпе.tити викоFIанЕ;I ,I]a свосчасне iнфорN,lуl]illt l i;,i ij i. ,, ,; ;]"

iнфрастРуктур_Ll та житjIОво-комуНаJrьного. господаРства райДеРЖаД;,titriс,i1,1_il,i

про стан виконання затверджених заходiв у повному обсязi l] }cl,illlоlj:,1cli:

термiни.
,]"2. забезпечити подання звiт,ностi за формою ЖКГ-(ЗИivrа) Дltl 10 i 2-5 'ii]',j,']il

зil;l.,i.';;.о i,tlCitli{ (очiкуваriе вllконаIrня IIланових ЗаtsДаНЬ ШlОДО ttiiil-Гil!]1(]\i,

oIliuiIOt]aJlb1,10I.o сезону станом t]zl 0t Та ]5 'lИС-llа) ВiЛЛiЛУ iH(lPac';1-1'y'iil''l'irii ''

житJlово-комунаJIЬногО госпадарства раliдержадмiнiсT рашii дО 2_{ iJd]i-j|j,_], {:i

поточного року.
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4, Головам органiв мiсцевого самоврядування, на балансi яких tlеребув'.;китловий сРонд рiзних фор' власносТi, до 15 червня 2018 року розгJlrlгiу.]iiii],I,гt}IItl,i пiдготовКи житлоВих будиНкiв та об'сктiВ комунальпЪaо призltarl.,с}jli,j
ДО (jJ]аJIIОIJаJIЪIlОГО СеЗОНУ 20 ] В/19 POKiB, ВИЗНачити проблеп,rнi гllt ; lt;t il iiзатвердити вiдповiднi заходи щодо ix усунення i взяти пiд пepcoi-l.Lli,tillil
контроль хiд ik tsиконання.

5, ВiддiлУ iнфрастРуктурИ та житлово-комуналъного гослодарс.i,LjLt
РаЙОННОТ ДеРЖаВНОi аДМiНiСтрацii (О.Савка) двiчi на мiсяць станом I{a l i ]_\чLlсла lHiНфОРШrУВаТИ ДеПаРТаN,lент розвитку та експлуатацii ).li_lL.j-.Iit_i jlLl,
r,rvJlQ rпчr\Jрlчrубаl и леlrартаN,lент розвитку та експлуатацii

комунtшЬног() господарства ЛъвiвсъксlТ облдержадмiнiстрацii про xi;iд виконання
планових обсягiв робiт за встановленою форЙою ХtКГ-(зима).6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на ле]Ji]]t)i.U

адмiнiстрацii А.Вашкiвського.ноТзаступника голови

Голова В.I.Кирилич

l',1

f{,i$ч]ffi



Щодатоrt
до розпоряд)I{еFI ijrl г() ji о l_ii.t

склАд
районноI робочоi групи з координацiТ та вирiшенЕя проблемних питань

щодо пiдготовки житлово-комунального господарства та об'сктiв
соцiальноТ сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiод i входження в

опалювальний сезон 2018/19 poKiB

Rашкiвськл.rй Агrдрiй
С ганiславоI]ич

- перший заступник головll райдерrкадпrirriс,;i;;.ir;i'i
голов1l pal"Iottнoi робочоТ гDyпll:

савка ольга
lrrитрiвна

- нач€LlIьник вiддiлry iнфраструктури та житлово-
комунального господарства райдержадмiнiстрацii,
заступник голови районноi робочоi fI}упи;

C-taBcbKa
IJrr-tei I гиriа CeMeHiBHa житлово-комун€шьного

секретар районнот побочот
райдер;кадмitti с i 1. lr, l i l.

)YlI}t

- головний спецiалiст вiддiлу iнфрастр)/t(тi,i]_;j,I,11

Члени районноТ робочоТ грyпи:
Барила
Людлrила AHToHiBHa

- начальник управлiння фiriаrlс;;_,

райдержадмiн iстрацiТ;
Хаба олег
ВолоДрtмиl)овиLI

- завiдувач сектору з питtirtь цивiлъtlого зil]iii,, i :

райдержадмiнiстрацii;
Водонiс
Jhобов Василiвна

- завiдувач сектору культури pai:rдle1,,;rtai(biil;i-

страцiТ;
ковта_гtо Василъ
Володимирович

- начальник вiддiлу освiти райдержадмirлiс,граLiii';

liучс1-,спа lJONlaIi

Стеd;аtrович
- головний rriKap Кам'яitка-Бузькоi Lil-'jl i l;l
згодою)]

Лютий Юрiй
василъович

- директор КП <<Кам'

БузькоТ мiськоi ради> (за

Itолкова I-апина
_I,0pii'Brra

- в.о. фахiвця з aдMiHicTpaTltBHoT дiя:,lьtti_lсl,i l

Кам'яt-tка-БузькоТ дiльниrti LIepBoгto1,l]Lliict,iioir-t

вiддiлення ПАТ <Львiвгаз> (за згодоlо);
Стронцiцький Роман
Григорович

- IIачЕшIьник Кам'янка-Бузького РЕМ (за згодою);

Кравець Юрiй
Iгорович
i ван i;.шин Сергi йl Iванови,i cepBiciB I} i l

ЗахiлеrIеi)I о,, (lil
- керlвijик департамеI{ту з

к/_{обротвiрська Т'ЕС)) ПАТ (ЛТЕt{
згодоll-l).

ГFеllu r lrl"t з;l cTyll tt ик голови
1_; 

;* ii,t1,,: i llкадl n,t itl i ст,рац ii 4,iф Аrrлрiii IJ:rt tl lti _llc l, кll ii
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