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Питання опалю вального сезону
2018-2019 років у населених пунктах
П одільського району
Відповідно до статей 16, 20, 28, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», статей 9,
12 Закону України «Про
теплопостачання»
та
пункту
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, для забезпечення сталого проходження
опалювального сезону 2018-2019 років згідно зі встановленими
обсягами споживання природного газу:
1.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
1.1. Розпочати опалювальний сезон 2018-2019 років у населених
пунктах району з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними
нормами і правилами, а також правилами технічної експлуатації,
нормами санітарного законодавства та іншими нормативно-правовими
актами, у першу чергу на о б ’єктах, для теплопостачання яких не
використовується природний газ, а також у закладах загальної
середньої та дошкільної освіти, закладах охорони зд о р о в ’я та інших
закладах соціальної сфери, обладнаних автономними системами
опалення.
1.2. Тримати на постійному контролі стан розрахунків підприємств
теплоенергетики за спожитий природний газ та електричну енергію,
своєчасне проведення установами та організаціями, що фінансуються з

державного і місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії й
надані комунальні послуги.
2. З початком підключення закладів освіти, охорони зд о р о в ’я та
соціально-культурної сфери району доручити сектору з питань освіти
та культури районної державної адміністрації та рекомендувати відділу
освіти Куяльницької сільської ради, відділу культури та туризму
Куяльницької сільської ради, головному лікарю центру первинної
медико-санітарної допомоги Куяльницької сільської ради забезпечити
надання
інформації
щоденно
сектору
житлово-комунального
господарства та будівництва районної державної адміністрації
інформацію про стан проходження опалювального сезону 2018-2019
років до стовідсоткового підключення до опалення, далі - двічі на
місяць на 12 та 28 числа.
3. Сектору житлово-комунального господарства та будівництва
районної державної адміністрації з початком підключення закладів
освіти, охорони зд о р о в ’я та соціально-культурної сфери району
забезпечити надання інформації Департаменту житлово-комунального
господарства та енергоефективності обласної державної адміністрації
щодо стану проходження опалювального сезону 2018-2019 років
щоденно до стовідсоткового підключення до опалення закладів освіти,
охорони зд о р о в ’я та соціально-культурної сфери району, далі - двічі на
місяць на 1 та 15 числа.
4. Контроль
собою.

за виконанням

В.о.голови районної
державної адміністрації

цього розпорядження

залишаю за

С.Б.Назаренко

