
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 14.04.2022                                    м. Бурштин                                  № 174 

 

 

Про внесення змін в розпорядження  

міського голови від 13.04.2022 № 170  

«Про закінчення опалювального сезону  

2021-2022 рр. в Бурштинській міській  

територіальній громаді» 

 

Враховуючи пониження середньодобової температури зовнішнього повітря, 

відповідно до п. 7.9.4 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, 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), 

розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 31.03.2022 № 126 

«Про закінчення опалювального сезону 2021/22 року», розпорядження Івано-Франківської 

районної військової адміністрації від 05.04.2022 № 57 «Про закінчення опалювального 

сезону 2021-2022 років», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

1. Внести зміни в пункт 1 розпорядження міського голови від 13.04.2022 № 170 

«Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 рр. в Бурштинській міській територіальній 

громаді» та викласти його в такій редакції: 

«Завершити опалювальний сезон 2021-2022 рр. для всіх категорій споживачів 

теплової енергії (крім споживачів, які визначені розпорядженням міського голови від 

25.03.2022 № 136 «Про закінчення опалювального сезону 2021-2022 рр. в закладах освіти 

комунальної форми власності на території Бурштинської міської ради») з 20.04.2022 року.». 

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

розпорядження ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго», КП «Житловик», КП 

«Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», ФОП Хацевич В. І., 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради та відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради. 

3. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на головного 

відповідального виконавця – начальника відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна Ірину Герт. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Івана Драгуна. 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

14.04.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

14.04.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Пергельський                                                                                              

14.04.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                         М. Яцик 

14.04.2022 

 

 


