РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від " 24 " березня 2020 року

№ 145

Про закінчення опалювального
сезону 2019/2020 року
Керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктами 1, 5 пункту “а”
статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 5
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, Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Закінчити опалювальний
сезон 2019/2020 року
в
місті
Кропивницькому з моменту перевищення показника середньодобової
температури зовнішнього повітря більше ніж вісім градусів тепла протягом
трьох діб, але не пізніше 15 квітня 2020 року.
2. Теплопостачальному підприємству, суб’єктам господарювання всіх
форм власності – виробнику та виконавцю послуг із теплопостачання:
1) вважати закінченим опалювальний сезон 2019/2020 року у день, що є
наступним після трьох діб із середньодобовою температурою зовнішнього
повітря вище восьми градусів тепла;
2) якщо після закінчення опалювального сезону виникне зниження
температури зовнішнього повітря протягом двох діб нижче восьми градусів
тепла і нижче, поновити відпуск теплової енергії на опалення приміщень
установ, закладів освіти, медицини. В інших випадках поновлення подачі
теплової енергії здійснюється на підставі окремих рішень Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького.
3. Управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, управлінню молоді
та спорту та іншим бюджетним установам самостійно приймати рішення про
продовження опалювального сезону в залежності від погодних умов та

2

наявності фінансового забезпечення на оплату
послуг,
безпосередньо
звертатись з листами до керівників теплопостачальних
підприємств з
переліком об’єктів, яким необхідно продовжити опалювальний сезон.
4. Комунальному підприємству “Теплоенергетик” не нараховувати оплату
за теплопостачання у відповідні дні, в які не надавались послуги
теплопостачання, та дні літнього періоду 2020 року.
5. Теплопостачальним підприємствам, суб’єктам господарювання всіх
форм власності - виробникам та виконавцям послуг із теплопостачання після
закінчення опалювального сезону 2019/2020 року розпочати ремонт технічного
обладнання та теплових мереж для підготовки їх до наступного осінньозимового сезону 2020/2021 року.
6. Встановити завершення опалювального сезону для населення, яке
проживає в приватних і багатоквартирних житлових будинках та використовує
електричну енергію або природний газ для опалення приміщень, отримує
субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з
15 квітня 2020 року.
7. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу
інформаційно - комп’ютерного забезпечення оприлюднити дане рішення на
офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького та в засобах масової
інформації.
8. Контроль щодо припинення опалювального сезону 2019/2020 року
теплопостачальними підприємствами у місті покласти на т.в.о. начальника
Головного управління житлово-комунального господарства Савченко Т.М, в
закладах освіти – начальника управління освіти Костенко Л. Д., в закладах
охорони здоров’я – начальника управління охорони здоров’я Макарук О.О., в
закладах дитячо-юнацьких спортивних шкіл – начальника управління молоді та
спорту Колодяжного С.О.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.

Міський голова

Альона Михальська 32 13 16

Андрій РАЙКОВИЧ

