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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШР ЖАВНА АДVIIНI С ТРАlЦЯ

Про пidzоmовку do опuлювальноzо
сезону 2020/21 poKiB

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii> та

житJIово-комунаJIьнi послугп>, метою забезпечення координацii заходiв<про житJIово-комунаJIьнI послуги), з метою заOезrrсчснtt)r кUuрлиrrr4цtl Jсl-^\,,дr!

щодо ефективноi пiдготовки та своечасного початку опzLIIювzLлъного сезону

2a20l2| poKiB i сталого функцiонуваIIня пiдприсмств житлово-комуныIьного

господарства та соцiальноi сфери:

1. Створити районну робочу групу з кооРдинацii та вирiшення

проблемних питань з пiдготовки пiдприемств житпово-комунzLпьного

господарства та об'ектiв соцiалъноi сфери до роботи в осiннъо-зимовий перiод

2O2O\2I poKiB i затвердити iT склад згiдно з додатком,

2. Керiвникам пiдприемств житлово-комунаJIъного госIIодарства та

соцiалъноТ сфери району, зокрема, в г€Lлузях освiти, культури, охорони здоров'я

та соцiального захисту, дорожнъо-мостового госIIодарства, п€lJIивно-

енергетичного комплексу :

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

комуf,альних пiдприсмств, об'сктiв освiти, кулътури, охорони здоров'я,

соцiального захисту, дорожньо-мостового господарства та гIZLгIивно-

енергетИчногО комlrлекСу дО роботИ в осiнньО-зимовиЙ гrерiод 2020l2I poKiB.

2.2. Забез11ечити виконання та своечасне iнформування сектору житлово-

комунаJIъного господарства, iнфраструктури, енергетики та охорони довкiлля

райдержадмiнiстрацiт про стан виконання затвердж€них заходiв у повному

обсязi в установленi термiни.

2.3. Починаючи з 10 червня до 25 вересня2020 року забезпечити подання

звiтностi за формою ЖКГ-(зима) ло 10 i 25 чисел звiтного мiсяця (очiкуване

виконаннjI IтланоВих завдань щодо пiдготовки дб роботи в осiннъо-зимовий

перiод 202012| poKiB станом вiдповiдно на 15 та 30 числа) сектору житлово-

комунаJIьного господарства, iнфраструктури, енергетики та охорони довкiлля

райдержадмiнiстрацii.
3. MicbKoyy гоIIовi Кам'янка-Бузъкоi MicbKoT Ради (О.Омешн), селищниМ

головам Щобротвiрсъкоi (Р.Нiколаев), Новояричiвсъкоi (Р.КУлиК) 
'а

Запитiвськоi (Ю.Федейко) селищних рад, а також керiвникам пiдприемств,
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УсТанов, на ба_гrансi яких знаходиться комунzLлъне та вiдомче житло, до
10 червня 2020 року розглянути питання пiдготовки комун€lJIъного та вiдомчого
житлових фондiв i об'ектiв комун€Lльного призначення розташованих у
м.Кам'янка-Бузька, селищах ,Цобротвiр, Новий Яричiв та Запитiв до

. оп€Lлювального сезону 202012| poKiB, визначити проблемнi питання, затвердити
вiдповiднi заходи щодо iх усунення i взяти пiд персонzlJlьниiт контроль хiд ix
виконання.

4. Сектору житлово-комун€uIьного господарства, iнфраструктури,
енергетики та охорони довкiлля районноi державноi адмiнiстрацii (О.Савка)
двiчi на мiсяць станом на 1 i [5 числа iнформувати департамент розвитку та
експлуатацii ЖИТЛОВО-КОМУН€LЛЬНОГО господарства лъвiвсъкоi
облдержадмiнiстрацii про хiд виконання планових обсягiв робiт за
встановленою формою ПtКГ-(зима).

5. Контроль за виконаннrIм розпорядження покласти на першого
. заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii' А.Корбецького.

Голова Христина ЗАМУЛА
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Щодаток
до розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiд Д{, rr/,c,t{-ll-; x-t 1l-/<:,{4l
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склАд
районноi робочоТ групи з координацii та вирiшення проблемниХ ПИТаНЬ З

пiдготовки пiдприсмств житлово-комунального господарства та обоектiв' соцiальноi сфери до роботй в осiнньо-зимовий перiод 2020121 poKiB

Корбецъкий Андрiй
Iгорович

- перший заступник голови райдержадмiнiстрацii,
голова районноi робочоi грyпи;

савка ольга
Щмитрiвна

- завlдувач сектору житлово-комуныIъного
господарства, iнфраструктури, енергетики та
охорони довкiлля райдержадмiнiстрацiТ, секретар
районноi робочоi групи

Члени районноi робочоТ групи:

l ьарила
l Лrодrrпа AHToHiBHa

- начальник управлiння фiнансiв
раидержадмlнlстрацl l ;

Хаба о.-тег

Володил,tирович
- завlдувач сектору з питань цивlльного захисту,
взасмодii з правоохороними органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi роботи
райдержадмiнiстрацiТ;

Шевчук
любов Василiвна

- завiдувач сектору культури, молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii;
- в.о. завiдувача сектору освiти
райдержадмiнi стр ацii;

Кччерепа Роь.лан

Стефанрвич
- директор КНП <<Кам'янка-Бузька центрыIьна
районна лiкарня>;

Кравець Юрiй
Iгорович

- заступник мiського голови Кам'янка-БузькоТ
MicbKoT ради (за згодою);

Лютий Юрiй
васильович

- директор' КП <<Кам'янкаводокан€Lл Кам'яirка-
Бузькоi мiсъкоi ради) (за згодою);

колкова Галина
Юрiiвна

- в.о. ' фахiвця з адмi*дiстративноi дiялъностt
Кам'янка-Бузькоi дiльницi Червоноградського
вiддiлення АТ <Лъвiвгазu (.u згодою);

Стронцiцъкий Роман
Григорович

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

Войчук Степан
степанович

- Менеджер iз взаемодiI з мiсцевими органами влади
ВП <Щобротвiрська ТЕС> ПАТ (ДТЕК Захiденерго>
(за згодор).

Андрiй КОРБЕЦЬКИЙ


