
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 травня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 323 

 

Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 13 квітня 2021 року № 226 «Про 

затвердження заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  2021-

2022 років на території Білоцерківської міської територіальної громади» 

  

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2021 року № 789, відповідно до 

підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про теплопостачання», підпункту 3 пункту 49 Правил надання послуги з 

постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 року № 830, підпунктів 5, 10 пункту 32 Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, пункту 

7.9 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, пункту 2.8 Правил 

утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 

2005 року № 76, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-

комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою якісної 

підготовки об’єктів соціально-культурного та житлового призначення Білоцерківської 

міської територіальної громади до роботи в осінньо–зимовий період 2021-2022 років, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 13 квітня 2021 року № 226 «Про затвердження заходів з підготовки до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років на території Білоцерківської міської територіальної 

громади»: 

1.1. ввівши до складу робочої групи з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років на території Білоцерківської міської територіальної громади Кух 

Юрія Михайловича, начальника управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради 

та Титаренка Романа Борисовича, державного інспектора з енергетичного нагляду відділу 

енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Київській області; 

1.2. вивівши зі складу робочої групи з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років на території Білоцерківської міської територіальної громади Орлова 

Сергія Едуардовича, головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи управління 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

Міський голова                                                                         Геннадій ДИКИЙ  


