
УКРАЇНА

Г О Р О Д О Ц Ь К А  Р А Й О Н Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

За результатами розгляду на засіданні Колегії р а й д е р ж а д м і ні стр а ц і ї 
17 серпня 2012 року питання про стан підготовки об’єктів життєзабезпечення 
населених пунктів Городоцького району до роботи в осінньо-зимовий період 2012- 
2013 р.р. та стан виконання будівельних робіт на об»єктах еощально-культурного 
значення, відповідно до п. 9 ст. 39 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації” та п. 34 Положення про Колегію райдержадміністрації:

1. Відділу освіти райдержадміністрації (І Яскевич), відділу Культури 
райдержадміністрації (І.Шугало), КЗ ГРР «Г’ородоцька центральна районна 
лікарня» (П.Фалннський), філії «Городоцький райавтодор» (С.Гадзало), керівникам 
органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних підприємств виконати 
в повному обсязі заплановані заходи по підготовці підпорядкованих установ до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013р.р.:

1.1. Забезпечити підготовку котелень підпорядкованих підприємств 
відповідно до «Правил підготовки теплових господарств до опалювального 
періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України та 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 620/378 від 
10.12.2008 року.

1.2. Особливу увагу звернути на комплектацію котлів автоматикою газової 
безпеки, повірку газових лічильників, оформлення документації для отримання 
дозволу на пуск газу.

1.3. Забезпечити заготівлю твердого палива в закладах, що опалюються 
вугіллям.

1.4. Забезпечити до 15 вересня 2012р. стовідсоткову поточну проплату за 
спожиті енергоносії та покриття існуючої заборгованості, допущеної в 
опалювальний період 2011/2012р.р. та своєчасне фінансування об’єктів соціально- 
культурного значення відповідно до Інвестиційної програми капітального 
будівництва Городоцького району на 2012 рік.

від « ЛЗ » 12 року

Про стан підготовки об'єктів, 
життєзабезпечення населених 
пунктів Городоцького району до 
роботи в осінньо -  зимовий період 2012-201.3 р.р, 
та  етан виконання будівельних робіт на 
еб»єктах соціально-культурного значення



1.5. До 1 жовтня 2012 року укласти -.угоди зі сторонніми організаціями - на 
учення техніки до снігоочищувальних робіт у населених пунктах.

2 . Керівникам комунальних; -підприємств- • КП “ Міське комунальне 
Нодпрство” (М.Родич), КП “Управління будинками -№2” (В.Корчинський), КП

ус" активізувати роботу по підготовці паспортів і актів готовності теплових 
Ііодарств та житлового фонду для їх підписання і перевірки Інспекцією 
Шинного архітектурно -  будівельного контролю у Львівській області. Роботу 
Івришти до 1 вересня 2012 року.

3. КП «Управління будинками №2» (В.Корчинський) вжити заходів щодо 
Ііініспіія заборгованості за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» до 1 
Нині 2012 року згідно гарантійного листа - графіку погашення боргу, завершити 
огіі по встановленню індивідуального опалення, провести реконструкцію 
гріїїшьобудинкових стояків, зовнішніх газопроводів, газопроводів -  вводів та
їм і іи х  газопроводів по буд. №№ 107,111,112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 та 

онести роботи по підготовці котельні.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (В.Жданський) 
ібс чпечити першочергове фінансування заходів по підготовці підприємств і

пшов до функціонування в осінньо-зимовий період 2032-2013р.р.

5. Філії «Городоцьке УЕГГ» ПАТ «Львівгаз» (І.Кликоцький) виконати в 
[Донному об'ємі заходи по підготовці газових мереж і газорозподільних пристроїв 
I До роботи В'осінньо-зимовий період.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
Іо.’іови райдержадмуЛстрпніїВ. Петрова.
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