
Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації

НАКАЗ

04 квітня 2016 року м. Миколаїв № 01 -  06/125

Про завершення опалювального 
сезону 2015-2016 року

На виконання розпорядження першого заступника голови 
Миколаївської районної державної адміністрації № 141 від 04.04.2016 року 
„ Про завершення опалювального сезону 2015-2016 року ”, з метою економії 
споживання природного газу

НАКАЗУЮ :

1. Завершити опалювальний сезон 2015-2016 року для установ 
відділу освіти Миколаївської РДА 5 квітня 2016 року.

2. Начальникові групи ЦОШ відділу освіти п. О. Леховичу
забезпечити інформування ЗНЗ про завершення
опалювального сезону 2015-2016 року .

3. Керівникам навчальних закладів визначити перелік
першочергових заходів для своєчасної підготовки установ до 
роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року та до
12.04.2016 р. подати їх у групу ЦОШ відділу освіти.

4. Працівникам групи ЦОШ опрацювати подані заходи щодо
виконання планових обсягів робіт та подати в управління
економіки, житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури райдержадміністрації до 15 квітня 2016 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника
групи ЦОШ О. Леховича.

В. о. керівника відділу освіти Н.М.Субота
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jP  МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04.04.2016 Миколаїв № 141

Про завершення опалювального 
сезону 2015/16 року

Відповідно до ст.ст. 16, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від
04.04.2016 № 193/0/5-16 «Про завершення опалювального сезону 2015/16 років», 
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, з метою 
економії споживання природнопр газу:

1. Завершити опалювальний сезон 2015/16 року для всіх категорій 
споживачів з 5 квітня 2016 року.

2. Начальнику Миколаївської PC Пустомитівського УЕГГ ПАТ «Львівгаз» 
М.Г.Гузію довести до відома абонентів, які не мають лічильників обліку природного 
газу, необхідність подання заяви для закриття опалювальних приладів.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства району, 
відділам освіти та культури і туризму, охорони культурної спадщини, культурних 
цінностей, національностей та релігій райдержадміністрації, МКЦРЛ визначити 
перелік першочергових заходів щодо виконання планових обсягів робіт для 
своєчасної підготовки об’єктів життєзабезпечення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2016/17 року та подати в управління економііси, житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації до 15 квітня 2016 
року.

4. Управлінню економікй, житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури райдержадміністрації забезпечити координацію та контроль за 
виконанням формування заходів з підготовки до опалювального сезону 2016/17 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації Я.С.Лукомський


