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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
 
 

від  25 липня  2016 року       № 428 
 

 
 

Про рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
від 21 вересня 2005 року № 1274,  
від 27 червня 2007 року № 695,  
від 10 березня 2016 року №144 
 
 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 360-7 Цивільного процесуального 
кодексу України, відповідно до Порядку відключення окремих житлових 
будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при 
відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 22 листопада 2005 р. № 4, із змінами, враховуючи 
правову позицію Верховного Суду України, викладену в постанові                      
від 26 вересня 2012 року (провадження № 6-95цс12), з  метою  впорядкування  
питань, що виникають під час надання дозволів на влаштування 
індивідуального опалення, та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
у житловому фонді  виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
  

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2-5, 7 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2005 року        
№ 1274 “Про створення міжвідомчої комісії з влаштування індивідуального 
опалення в квартирах багатоповерхових житлових будинків” та пункти 1, 3, 4 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 червня        
2007 року № 695 “Про затвердження Порядку відключення окремих 
приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та 
гарячого водопостачання”. 



 2. В назві та тексті рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 10 березня 2016 року № 144 “Про затвердження нового складу 
міжвідомчої комісії з влаштування індивідуального опалення в квартирах 
багатоповерхових будинків” виключити слова “квартирах”, слова “будинків” 
замінити словами “будинках”. 
 3. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
(Хачатурян О.С.) підготувати на внести на розгляд та затвердження 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради положення про роботу 
постійно діючої  міжвідомчої комісії  для розгляду питань щодо відключення 
споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та 
новий її склад.  
 4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення у віснику Кіровоградської міської ради                  
“Вечірня газета”.  
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назаренко 22 85 83 


