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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від “ 13 ”  травня   2014 року                                                           № 234 
 

 
Про заходи щодо підготовки 
міського господарства до  
роботи в осінньо-зимовий 
період 2014/2015 року 
 

Відповідно до ст. 140, 143 Конституції України, підпункту 1 п. „а”             
ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом 
Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року             
№ 197/13464, та Правил підготовки теплового господарства до 
опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та 
енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства 
України 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України  31 грудня 2008 року № 1310/16001, заслухавши інформацію 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Поліщука С. Ю. про заходи щодо підготовки міського господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Поліщука С. Ю. про заходи щодо підготовки 
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року 
взяти до відома (додається). 

2. Затвердити заходи щодо підготовки міського господарства до роботи 
в осінньо-зимовий період 2014/2015 року (додаються). 

3. Зобов’язати керівників управлінь охорони здоров’я, капітального 
будівництва, освіти, відділів культури і туризму, сім’ ї та молоді, фізичної 
культури та спорту до 01 жовтня 2014 року забезпечити  100% розрахунки за 
спожиті енергоносії та ліквідувати заборгованість в разі її наявності. 

4. Рекомендувати ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА",         
ОКВП "Дніпро-Кіровоград" та зобов’язати КП "Теплоенергетик" до                            
01 жовтня 2014 року погасити заборгованість за спожиті енергоносії. 

5. Попередити  про  персональну  відповідальність  керівників  КРЕПів,  
ЖЕКів, ОЖБК, ОСББ, організацій  всіх  форм  власності, а  також  керівників  
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підприємств та організацій, що мають на своєму балансі житлові будинки, за 
проведення необхідних ремонтних робіт та заходів з приведення їх у стан 
відповідно до вимог чинного законодавства у галузі підготовки теплових 
господарств та систем теплоспоживання до роботи в осінньо-зимовий період 
2014/2015 року. 

6. Керівникам управлінь охорони здоров’я, капітального будівництва, 
освіти, відділів культури і туризму, сім’ ї та молоді, фізичної культури та 
спорту, Головного управління житлово-комунального господарства 
забезпечити виконання заходів щодо підготовки міського господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року в зазначені терміни. 

7. Зобов’язати керівників Головного управління житлово-комунального 
господарства, управлінь охорони здоров’я, капітального будівництва, освіти, 
відділів культури і туризму, сім’ ї та молоді, фізичної культури та спорту 
прозвітувати у вересні 2014 року щодо готовності галузей  до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014/2015 року. 

8. Попередити керівника  ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 
про персональну відповідальність за неналежне виконання зобов’язань, 
визначених договором оренди цілісного майнового комплексу, в частині 
забезпечення підприємства газом та резервним паливом для своєчасного 
початку опалювального сезону . 

9. Рекомендувати керівнику ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 
та зобов’язати керівників КП “Теплоенергетик”, ЖЕКів та КРЕПів погасити 
заборгованість із заробітної плати працівникам даних підприємств. 

10. У термін до 15 вересня 2014 року керівникам теплопостачальних 
організацій, КРЕПів та ЖЕКів рекомендувати забезпечити оформлення на 
будівлі, об’єкти теплового господарства, електроенергетики паспортів 
готовності будинків та актів готовності теплового господарства до роботи в 
опалювальний період відповідно до встановлених чинним законодавством 
форм. 

11. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
підготувати розпорядження міського голови щодо затвердження складу 
комісії з перевірки готовності теплопостачальних підприємств до роботи в 
осінньо-зимовий період 2014/2015 року. 
 12. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 
рішення в засобах масової інформації та постійно висвітлювати питання з 
підготовки до опалювального сезону у засобах масової інформації. 

13. Контроль за виконанням даного рішення в частині підготовки 
об’єктів  житлово-комунального   господарства   покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради               
Поліщука С. Ю., об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, 
фізичної культури та спорту -  заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
  

 

Міський голова                                                                                      О. Саінсус 
 
 
 
 

Слоневська 24 84 55 


