УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31 травня

2017 року

м. Городня

№ 319

Про підсумки проходження
опалювального сезону 2016-2017 років та
підготовку до опалювального сезону
2017-2018 років
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити план комплексних заходів з підготовки господарського
комплексу і об'єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 20172018 років (додається).
2. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів, установ та
організацій району, сільським та міському головам взяти під особистий контроль:
- завершення до 1 жовтня поточного року підготовку господарського
комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;
- забезпечення укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами
газового господарства на планово-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, при необхідності отримання лімітів
природного газу від газопостачальних підприємств;
- забезпечення безперешкодного доступу працівників газопостачальних
підприємств до житлових приміщень будинків;
- упорядкувати тарифи на житлово-комунальні послуги згідно з чинною
нормативною базою до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво і
надання послуг;
- укладання до 1 жовтня ц. р. закладами соціальної сфери договорів з
теплопостачальними підприємствами на послуги з теплопостачання, а у разі
автономного газового опалення опалення – з ПАТ «Чернігівгаз» та ТОВ
«Чернігівгаз Збут».
3. Відділам освіти, культури та туризму райдержадміністрації, центральній
районній лікарні, Центру первинної медико-санітарної допомоги:
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- надавати сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації інформацію про хід підготовки до
опалювального сезону щомісячно до 20-го числа;
- отримати акти готовності до роботи в осінньо-зимовий період до
01.10.2017.
4. Сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації забезпечити моніторинг підготовки об’єктів до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та у встановлені терміни
надавати звіти департаменту житлово-комунального господарства, регіонального
розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.05.2016 № 169 «Про підсумки проходження
опалювального сезону 2015-2016 років та підготовку до опалювального сезону
2016-2017 років».
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації

С.П.Ященко

