
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 223 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 05 квітня 

2018 року № 141  «Про закінчення опалювального   

сезону 2017-2018 років в місті Біла Церква» 

 

  Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 22 травня 2018р. № 908, відповідно до п.2 ч.3 ст. 16 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп.1 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 5, 46  Правил надання послуг  з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 

типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 

та гарячої води і водовідведення» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 липня 2005 року № 630, п.7.9.4 Правил  технічної експлуатації теплових установок і 

мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 

2007 року № 71,  розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05 

жовтня 2017 року № 524 « Про опалювальний період 2017/2018 року», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 1.Внести зміни до  пункту 1 рішення виконавчого  комітету Білоцерківської міської 

ради  за № 141 від 05 квітня 2018 року «Про закінчення опалювального  сезону 2017-2018 

років в місті Біла Церква» а саме доповнивши його реченням такого змісту: 

«Послугу  з централізованого гарячого водопостачання всім категоріям споживачів, 

крім лікарняних закладів, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів від 

індивідуальних джерел теплопостачання, в м Біла Церква не надавати до прийняття 

рішення про відновлення централізованого гарячого водопостачання». 

            2.Доповнити рішення виконавчого  комітету Білоцерківської міської ради  за № 141 

від 05 квітня 2018 року «Про закінчення опалювального  сезону 2017-2018 років в місті 

Біла Церква» пунктом 4 такого змісту: 

 «Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерків -

тепломережа» підготувати пропозиції та розрахунки щодо виконання робіт по 

відновленню централізованого гарячого водопостачання та подати їх на розгляд 

виконавчому комітету міської ради». 

 3. Пункт 4 рішення виконавчого  комітету Білоцерківської міської ради  за № 141 

від 05 квітня 2018 року «Про закінчення опалювального  сезону 2017-2018 років в місті 

Біла Церква» вважати пунктом 5. 

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

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                                                                Г. Дикий  


