
Проект рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 16.05.2017 р.                                                                                                    № 429 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

від 26.04.2017 р. № 83 «Про затвердження розпорядження  

міського голови від 19.04.2017 № 133   

«Про продовження опалювального сезону  

2016-2017 року м. Бурштин»» 

 

Розглянувши лист КП «Житловик» від 10.05.2017 р. № 143 та лист відділу соціаль-

ного захисту населення міської ради від 16.05.2017 р. №  573/01-09/02, враховуючи переви-

щення середньодобової температури зовнішнього повітря, керуючись п. 5 Правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 (зі змінами), 

п. 4 розділу X Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвер-

джених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 (зі змінами), п. 7.9.4 Правил 

технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства па-

лива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, та керуючись ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 26.04.2017 р. № 83 «Про затвер-

дження розпорядження міського голови від 19.04.2017 № 133 «Про продовження опалюваль-

ного сезону 2016-2017 року м. Бурштин»», а саме:  

1.1. пункт 2 викласти в такій редакції: 

- продовжити опалювальний сезон для споживачів м. Бурштин з 19.04.2017 р. по 

28.04.2017 р.; 

1.2. пункт 4 викласти в такій редакції: 

- відділу соціального захисту населення міської ради (С. Коцур) при нарахуванні субси-

дій врахувати, що опалювальний період за квітень 2017 року складає 12 (дванадцять) кален-

дарних днів. 

2. Організаційному відділу міської ради (Л. Кривенко) розмістити дане рішення на офі-

ційному веб-сайті міської ради. 

3. Загальному відділу міської ради (М. Яцик) надіслати копії даного рішення КП «Жит-

ловик», ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС, відділу освіти і науки міської ради та відділу соціаль-

ного захисту населення міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Володимира Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                         В. Гулик 

 

Начальник юридичного відділу                                                                В. Данилюк 

 

Підготувала: 

Завідувач сектору ЖКГ  

і обліку комунального майна                                                                    І. Бандура 


