file_0.doc


�









thumbnail_0.emf

thumbnail_1.bin


БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 травня 2019 року
Борислав
№ 115



Про затвердження заходів щодо забезпечення своєчасної підготовки  житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року та про утворення робочої комісії 

Відповідно до п.п.1 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету  Міністрів України від 21 липня 2005року №630, беручи до уваги клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 08 квітня 2019 року № 117- жк та для забезпечення координації виконання заходів з підготовки об’єктів систем життєзабезпечення до роботи в осінньо-зимовий період, своєчасного початку опалювального сезону 2019/20 років і сталого функціонування, підприємств житлово-комунального господарства, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року згідно з додатком 1.

2. Керівникам підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, а саме: ДКП „ЖЕК№3” І.Оршак, КП „Бориславтеплоенерго” Б.Дубасу, КП „Вододар” Я.Лопушанському, ДКП „Бориславсвітло” В.Настенку, КП „Зелений світ” М.Гоцуру, КП „ЕКО-МІСТО” І.Сороці, ПП „Борислав-Комфорт” Б.Хомину,  МПП „Бескид” П.Стефанишину та начальникам Бориславського району електромереж Ю.Косару і Бориславської дільниці філії Дрогобицького управління по експлуатації газового господарства регіональної газової компанії „Львівгаз” Ю.Паньківу, головам правління ОСББ та управителям багатоквартирних житлових будинків провести ремонтні роботи та заготівлю матеріальних ресурсів, передбачені заходами з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019/20 року у терміни, визначені наказами на цих підприємствах. 

3. Персональну відповідальність за підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період покласти на керівників підприємств.

4. Утворити робочу комісію з перевірки готовності житлових будинків, інженерних комунікацій водо-, теплопостачання, водовідведення, котелень та спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року і затвердити її склад згідно з додатком 2.      
5. Комісії (Р.Садлівський) перевірку готовності житлових будинків, інженерних комунікацій водо-, теплопостачання, водовідведення, котелень та спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період  провести з 22 серпня 2019 року до 20 вересня 2019 року та про результати перевірки проінформувати на першому засіданні виконавчого комітету міської ради у жовтні місяці 2019 року.   
    
6. Координацію робіт з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період покласти на управління житлово- комунального господарства та енергозбереження міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського. 



Міський голова                                                                                     І.Р.Яворський



