
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.10.2019                                                                                                    № 213 

 

Про затвердження розпоряджень міського голови  

від 04.10.2019 № 651 «Про початок опалювального  

сезону 2019-2020 рр. для ДНЗ, НВК, ЗНЗ м. Бурштин  

та КО «Бурштинська центральна міська лікарня»»,  

від 08.10.2019 № 653 «Про початок опалювального  

сезону 2019-2020 рр.» та від 09.10.2019 № 665 «Про внесення  

змін в розпорядження міського голови від 08.10.2019 № 653  

«Про початок опалювального сезону 2019-2020 рр.»» 

 

Відповідно до 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, затверджених 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 палива та енергетики 

України від 14.02.2007 р. № 71, на виконання п. 2 розпорядження голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 30.09.2019 № 486 «Про початок 

опалювального сезону 2019/20 року», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет 

вирішив: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 04.10.2019 № 651 «Про 

початок опалювального сезону 2019-2020 рр. для ДНЗ, НВК, ЗНЗ м. Бурштин та КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня»», від 08.10.2019 № 653 «Про початок 

опалювального сезону 2019-2020 рр.» та від 09.10.2019 № 665 «Про внесення змін в 

розпорядження міського голови від 08.10.2019 № 653 «Про початок опалювального сезону 

2019-2020 рр.»», відповідно до яких опалювальний сезон для ДНЗ, НВК, ЗНЗ м. Бурштин 

та КО «Бурштинська центральна міська лікарня» розпочато з 07.10.2019, для всіх інших 

споживачів м. Бурштин – з 15.10.2019. 

 

2. Загальному відділу міської ради (М. Яцик) надіслати копії даного рішення 

КП «Житловик» та ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика. 

 

 

Мыський голова      Роксолана Джура 


