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Про завершення підготовки об’єктів
господарського комплексу району
до роботи в осінньо-зимовий
період та початок опалювального
сезону 2018-2019 років
Відповідно до статей 6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», законів України «Про теплопостачання», «Про житловокомунальні послуги», Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Правил
підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених
наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житловокомунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001,
Державних санітарних правил №3231-85, 5.5.2.008-01 щодо забезпечення
оптимального повітря-температурного режиму в дитячих, підліткових та
загальноосвітніх
закладах,
на
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 24.09.2018 № 378 «Про завершення підготовки
об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період
та початок опалювального сезону 2018/19 року», з метою своєчасного початку
опалювального сезону та його сталого проходження:
1. Розпочати опалювальний сезон 2018-2019 років, виходячи з
кліматичних, умов згідно з Правилами підготовки теплових господарств до
опалювального сезону, нормами санітарного законодавства та іншими
нормативними актами, якщо протягом трьох діб середня добова температура
зовнішнього повітря не перевищує +8° С.
2. Тривалість опалювального сезону 2018-2019 років для населення з
індивідуальним газовим опаленням при наданні пільг та субсидій визначається
відповідно до п.15 постанови КМУ від 21.10.1995 №848 «Про спрощення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива».

4

2

3.
Утворити робочу групу для здійснення контролю за проходженням
опалювального сезону 2018-2019 років на території району та затвердити її
склад, згідно з додатком.
4. На об’єктах, для теплопостачання яких не використовується природний
газ, а також у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, закладах
охорони здоров’я та соціальної сфери, обладнаних автономними системами
опалення, опалювальний сезон розпочати першочергово.
5. Відділу освіти райдержадміністрації (Коробейник В.В.), управлінню
гуманітарної сфери райдержадміністрації (Барановська С.В.), управлінню праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації (Олексійчук Ж.А.),
рекомендувати КЗ «Малинський міськрайонний центр первинної медикосанітарної допомоги» (Андрійцев О.М.) спільно з виконкомами сільських,
селищної рад забезпечити твердим паливом згідно із затвердженими нормами
навчальні заклади, заклади культури, медичні заклади району та незахищені
верстви населення.
6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації (Іваненко Т.В.) проводити інформаційну
кампанію щодо заощадження населенням теплової енергії й енергоресурсів.
7. Звернути увагу начальників управлінь та відділів райдержадміністрації,
керівників підприємств усіх форм власності, селищного та сільських голів про
їх персональну відповідальність за своєчасний початок та стале проходження
опалювального сезону 2018-2019 років.
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8.
Відділу освіти райдержадміністрації (Коробейник В.В.), управлінню
гуманітарної сфери райдержадміністрації (Барановська С.В.), управлінню праці
та соціального захисту населення райдержадміністрації (Олексійчук Ж.А.),
рекомендувати КЗ «Малинський міськрайонний центр первинної медикосанітарної допомоги» (Андрійцев О.М.), виконкомам сільських, селищної рад
щокварталу до 10 числа, що настає за звітним періодом, інформувати
управління регіонального розвитку райдержадміністрації про хід виконання
розпорядження.
9.
Управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації (Осадчий
О.В.) щокварталу до 15 числа, що настає за звітним періодом, інформувати
департамент регіонального розвитку облдержадміністрації.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника гогїови державної адміністрації Кучинського О.П.
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Склад
робочої групи для здійснення контролю за проходженням опалювального
сезону 2018-2019 років на території району
Кучинський
Олексій Петрович

- перший заступник голови
райдержадміністрації, керівник групи

Осадчий
Олександр Володимирович

- начальник управління регіонального розвитку
райдержадміністрації, заступник керівника
групи

Кириченко
Сергій Васильович

- заступник начальника управління начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства управління регіонального
розвитку райдержадміністрації, секретар групи
Члени робочої групи

Андрійцев
Олександр Миколайович

- головний лікар КЗ «ММРЦПМСД»
(за згодою)

Барановська
Світлана Вікентіївна

- начальник управління гуманітарної сфери
райдержадміністрації

Бех
Микола Олексійович

- начальник дорожньо-ремонтного пункту № 1
філії «Корстенський ДЕД» (за згодою)

Дорошенко
Ігор Олександрович

- начальник Корстенського відділення
ПАТ «Житомиргаз» (за згодою)

Козленко
Марина Миколаївна

- начальник управління фінансів
райдержадміністрації

Коробейник
Віталій Володимирович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації
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Продовження додатка
Олексійчук
Жанна Анатоліївна
Омельченко
Володимир Володимирович

Керівник апарату
райдержадміністрації

О

начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації
- директор Малинського району електричних
мереж (за згодою)

В.В.Жура

