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кдм,янкд-Бузькд рдЙошrд дЕрждвнд дд4IнIстрдIIя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузъка

*,.

Про пidzоmовку dо опалювальноzо
сфону 2019/20 poKiB

ВiдповiДно дО законiВ УкраIни (Гфо мiсцевi державнi адмiнiстрацii> та

<Про житлово-комунальнi посrгуги)), з метою забезпечення координацii заходiв

щодО ефективНоi пiдготовки та своечасного початку опаIIюваJIьного сезону

2O]19l2O poKiB i стаrtого функцiонування пiдприемств житлово-комуналъного

господарства та соцiалъноi сфери:

1.СтворитирайоннУробочУГр{гrУЗкоординаЦiТТавирiшення
- ' иемств житлово-комунЕtльного

проблемних питань з пiдготовки пlДIlРИlеМu'I'"л лл;::::::;;;#;;;
господарства та об,сктiв ооцiалъноi сфери до роботи в осiнньо_зимовий перiод l

входженнrt в оп€tJIювЕллъний сезон zolýtzo poKiB i затвердити Ti скпад згiдно з

додатком.

2. Керiвникаlrл пiдприемств житлово-комунulJIЬного господарства та

соцiальноi сфери районУ, ЗокреМа' В гаJrУЗях освiти, кУлЬТУри' охчни:i:.Y::."

та соцiа.пьного захисту, дорожнъо-мостового господарства, пuIпивно-

енергетичного комплексу:

2.|. Розробити та затвердити плани заходiв з пiдготовки житлово-

комунаJIьних пiдприемств, obi"*"i" освiти, *уri]{|1ллllоро"" здоров,я,

соцiаltьного захисту, дорожнъо-мостового господарства та пuUIивно-

енергетичного комппексу до й;;; осi"""о_зимовий перiол 2O]'9l20 о*l"_;

2.2. забезпечити виконаннrI та свосчасне iнФо9мrвi.т1,,_,"лж,:l

iнфраструктури та житлово-комуIr-"":::, ;господарства 
райдержадмlнlстрац11

про стан виконанIuI затверджених заходiв у "о""оплу 
Ьбсязi в установленi

термiни.

2.з. починаючи з 15 червня до 25 вересня 2О]r9 року забеЗПеЧИТИ ПОДаННЯ

звiтностi за формою ЖКГ-(.;;;;;" 1о 
i25 ""..n 

.Ъir"оrо мiсяця (очiкуване

виконання плановlD( завдань щодо пiдготовки до роботи _в 
осiннъо-зимовий

перiод [Otgl2L poKiB станом вiдповiдно на 1i та 30 числа) вiддiлу

iнфраструктури та житлово-комунаJIъЕого ,.о",одuрства райдержадмiнiстрачiТ,

3.МiсъкоМУголоВiКам,янка.БУзъкоТ':.'"*:'-|Ж!9'.:мелян),сеJIиЩниМ
гоJIовам щобротвiрськоi tpдi*oou."), Новоlг_111:у (Р,КулИК) 'u
запитiвсъкоi (ю.Федейко) селищних рад, а також керiвникам пiдприемств, на

xn/tЁ/p;-rsll/9



бшlансi яких знаходиться комун€lпъне та вiдомче жиТЛО, ДО 15 ЧеРВН'I 2019 Р9*{

розгJIянУги питання пiдготовки комунЕшъного та вiдомчого житлових фондiв i

об'ектiв комун€шIъного призначеЕня розташованих у м,Кам'янка-Бузька,

селищах Щобротвiр, Новий Яричiв та Зашлтiв до опЕtпювального сезону 2019120

poKiB, визначиТи ,rроблем"i питання, затВердити вiдповiднi заходи щодо iх

y.y""""r i взяти пiд персональний контроль хiд ix виконання,

4. Вiддiry iнфраструктури та житлово-комунаJIьного госIIодарства

районноi держа"ноi Йi"iЪrpuuiT (О.Савка) двiчi на мiсяць станом на 1 i 15

ЧисЛ.аiнформУватиДепартаменТроЗВиТкУтаексшryатачiiжиТлоВо-
комун€tльного.Ь"rrодqр.r"u л""iвсъкоiЪблдержадмiнiстрацii про хiд виконаннJI

планових обоягiв робiт за встановленою формою ЖКГ-(зима).

5. Контролъ за виконаннrIм розпорядження покJIасти на першого

заступника голови районноi державнот адмiнiстрацii д,в ашкiвського,

В.I.Кирилич
Голова
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склАд
районноi робочоi групи з координацii та вирiшення проблемних питань з

ъiд.оrо"ки пiдпри€мств я(итлово-комунального господарства та об'сктiв

соцiальноi сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiод i входхсення в

201.9l20

,Щодаток
до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiI
вiд р|Ц Tl,{,rh,pr,!. ал/9

Вашкiвський Андрiй
станiславович

- перший заступник голови райдержадмiнtстрац1l,
гппоRя пяйонноi побочоi гDYПиi

савка ольга
Щмитрiвна

- начшIьник вiддiлу iнфраструктури та житлово-

комунаJIьного господарства райдержадмiнiстрацii,
заступник голови район

Славська
Валентина CeMeHiBHa

вiддilry iнфраструктури та

райдержадмiнi страчiТ,

чоi грчпи

- головний спецiалtст
ЖИТЛОВО- КОМУН€LJIЬНОГО

секпетаD пайоннот роб
q AIrIr пяliпнноl ol пи

Барила
JIrодмила AHToHiBHa

- НаЧаJIЬНИК УПРаВЛlННЯ wlrr, 
l

Iрайдержадмiнiстрацii; _ 
,- завiдувач сектору з питань цивlльного захисту 
l

lстрацii; , _,r. l- начальн"к "rйrry 
освiти райдержадмiнiстрачii; l

1

районна лiкарнр>; "

- заступник Гi""*о.о голови Кам'янка-Бузькоi

MicbKoi ради (за згодою);
'янкаводокан€LJI Кам'янка-

l Бузькоi MicbKor радш (за згодою);
вноТ дiяльностi

l Кам'янка-Бузькоi дiлъницi Червоноградського

l вiддiлення ПАТ <Лъвiвгаз> (за згодою);

Хаба олег
Володимирович
Водонiс
Jftобов Василiвна
ковтало Василь
Володимирович
Куlерепа Роман
Стефанович
Кравець Юрiй
Iгорович
Jftотий Юрiй
васильович
колкова Галина
Юрiiвна

Стронцiцький Роман
Григорович_

- Ме"еджер iз взасмодii з

ВП <.Щобротвiрська ТЕС>>

(за згодою}_

мiсцевими органами влади

IIАТ (ДТЕК Захiденерго>

начальнИк Кам' яНка-Бузького r-UIvI (за зr,OлUtU/

Войчук Степан
степанович

Г"тffiffiнffi,ii,о"" -W Андрiй Вашкiвський


