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Про початок опалювального сезону
2018 -2019 pp. у місті Ніжині

Відповідно до статей 30, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 7, 16 Закону України «Про житловокомунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від
21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з
центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про надання послуг з центрального
опалення, постачання холодної та гарячої води і водопостачання»,
Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради, затвердженого
рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.08.2016 р. № 220, беручи до
уваги фактичний стан температури повітря в приміщеннях у місті Ніжині,
та технічні можливості централізованої систем опалення міста, виконавчий
комітет Ніжинської міської ради вирішив:

1.
Товариству з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» та
товариству з обмеженою відповідальністю «КРАТО-НТ» розпочати надання
послуг з теплопостачання, Ніжинському відділенню Публічного
акціонерного товариства «Чернігівгаз» та Ніжинському району електричних
мереж Публічного акціонерного товариства енергетичної компанії
«Чернігівобленерго» розпочати надання послуг з газопостачання та
електропостачання для опалення з 22 жовтня 2018 року: загальноосвітнім
школам та дошкільним навчальним закладам міста, вищим та спеціальним
навчальним закладам міста соціального та культурного призначення, у
житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста
Ніжина, кооперативних житлових будинках, будинках об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, приватному житловому фонді, а
також у відомчому житловому фонді підприємств, установ та організацій
міста.

2. Надання послуг з теплопостачання юридичним особам здійснювати за
умови дотримання ними відповідних договорів, укладених у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста Ніжина
різних форм власності розпочати опалювальний сезон відповідно до п. 1.
цього рішення з врахуванням температури зовнішнього повітря та
температурного режиму в приміщеннях.
4. Рекомендувати Ніжинському відділенню Публічного акціонерного
товариства «Чернігівгаз» та Ніжинському району електричних мереж
Публічного
акціонерного
товариства
енергетичної
компанії
«Чернігівобленерго» своєчасно розпочати надання послуг з газопостачання
та електропостачання для індивідуального опалення житла.
5. Начальнику управління житлово-комунального господарства та
будівництва Кушніренку А.М. забезпечити оприлюднення даного рішення
на офіційному сайті Ніжинської міської ради протягом п’яти робочих днів з
дня його прийняття.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника Г.М.

Міський голова

А.В. Лінник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення виконавчого комітету «Про початок опалювального сезону
2018 -2019 pp. у місті Ніжині»
1.
Обґрунтування необхідності прийняття акта.
Дозволяє початок опалювального сезону на території м. Ніжина.
2.
Загальна характеристика і основні положення проекту.
Проект складається з законодавчого обґрунтування та 6 розділів.
Відповідно до статей 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 7, 16 Закону України «Про житловокомунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від
21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з
центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про надання послуг з центрального
опалення, постачання холодної та гарячої води і водопостачання»,
Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради, затвердженого
рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.08.2016 р. № 220, беручи до
уваги фактичний стан температури повітря в приміщеннях у місті Ніжині, та
технічні можливості централізованої систем опалення міста, виконавчий
комітет Ніжинської міської ради вирішив:
1. Дозволяє почати опалювальний сезон в м Ніжині.
2. Надання послуг з теплопостачання юридичним особам здійснювати за
умови дотримання ними відповідних договорів, укладених у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста Ніжина
різних форм власності розпочати опалювальний сезон відповідно до п. 1.
цього рішення з врахуванням температури зовнішнього повітря та
температурного режиму в приміщеннях.
4. Рекомендувати Ніжинському відділу Публічного акціонерного
товариства «Чернігівгаз» своєчасно забезпечити газовим паливом
приватний сектор міста та здійснити своєчасне включення газових
опалювальних приладів відповідно до чинних норм та правил.
Розділ 5 визначає термін оприлюднення даного рішення на офіційному сайті
Ніжинської міської ради.
Розділ 6 визначає на кого покладено контроль за виконання рішення.
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Запропонований проект рішення, являється базовим документом у даній сфері
правового регулювання.
4. Фінансово економічне обґрунтування.
Реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з
міського бюджету.
5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту.
Прийняття даного проекту дозволить почати опалювальний сезон на території
м. Ніжина.
6. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення: громада міста.

7. Інформація, яку містить проект рішення «Про початок опалювального
сезону 2018 -2019 pp. у місті Ніжині» не відноситься до конфіденційної, та
потребує термінового прийняття тому не підлягає оприлюдненню.

Начальник УЖКГ та будівництва

А.М.Кушніренко

