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ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 жовтня 2021 року                                                                               №  
      
Про початок опалювального 
періоду 2021/22 року 
 
 

Відповідно до  підпунктів 1, 5 п. “а” статті 30, ч. 8 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 частини третьої 
статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 13 Закону 
України «Про теплопостачання», відповідно до пункту 8 Правил надання 
послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги 
з постачання теплової енергії, затверджених постановою  Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2019 № 830, пункту 7.9.4. Правил технічної експлуатації 
теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та 
енергетики України від 14.02.2007 р. №71, розділу4 Санітарного регламенту 
для закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 року за № 234 "Про 
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів", 
розпорядження міського голови від 28.09.2021року, №270-ОД «Про завершення 
підготовки об’єктів господарського комплексу Андрушівської міської ради до 
роботи в осінньо-зимовий період та початок опалювального сезону 2021/22 
року», з метою своєчасного та стабільного теплопостачання об’єктів соціально-
культурної сфери в опалювальний період 2021/22 року, у зв’язку з пониженням 
середньодобової температури зовнішнього повітря, виконком Андрушівської 
міської ради  
 
В И Р І Ш У Є :                            
        

1. Розпочати опалювальний сезон 2021–2022 років у Андрушівській 
міській територіальній громаді з моменту встановлення середньодобової 
температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С та нижче, але не 
пізніше 15 жовтня 2021 року. 
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В першу чергу здійснювати забезпечення теплом дитячих, лікувальних, 
учбових закладів. 

 

2. Старостам, керівникам закладів охорони здоров'я, освіти, культури, 
інших суб’єктів господарювання - виконавців послуг, що перебувають у 
комунальній власності Андрушівської міської ради: 

1) тримати на постійному контролі питання щодо проведення своєчасних 
поточних розрахунків за спожитий природний газ та електричну енергію, не 
допускати погіршення стану платіжної дисципліни; 

2) проводити заходи зі скорочення споживання енергоносіїв, дотримуватись 
доведених лімітів використання енергоносіїв; 

3) вжити заходів для безперебійного запуску опалення на закріплених 
об’єктах. 
       

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
міського голови з питань діяльності органів виконавчої ради згідно з 
розподілом обов’язків (Горкун В.І., Демченко С.Д.). 
 
 
 
Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 


