УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

від ________________ № ______
м. Покровськ

Про закінчення опалювального
періоду 2020-2021 років
У зв’язку із закінченням опалювального періоду 2020-2021 років, згідно пункту 8
«Правил надання послуг з постачання теплової енергії і типових договорів про надання
послуги з постачання теплової енергії», затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 № 830, відповідно пункту 4 глави 1 розділу I Кодексу
газорозподільних систем, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015
№ 2494 (зі змінами), листів Донецької обласної державної адміністрації Донецької
обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2021 № 0.1/16/699/0/2-21,
комунального підприємства «Покровськтепломережа» від 06.04.2021 № 05-555 та
Красноармійського управління по газопостачанню та газифікації ПАТ «По
газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» від 06.04.2021 № 01/493, керуючись
статями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Установити термін закінчення опалювального сезону 2020-2021 років
14.04.2021 о 24.00 для котельних КП «Покровськтепломережа» (Батенко).
2. Рекомендувати ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Яковенко),
структурному підрозділу «Покровське локомотивне депо» регіональної філії «Донецька
залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Неголюк), виробничому структурному підрозділу
«Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» (Буланенко), відділу освіти міської
ради (Гнатенко), управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради (Швайко), відділу
культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович) закінчити
опалювальний сезон 2020-2021 років 14.04.2021 о 24.00.
3. Передбачити ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Яковенко), відділу освіти
міської ради (Гнатенко), КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської
міської ради Донецької області (Остряніна), КНП «Покровська клінічна лікарня
інтенсивного лікування»
Покровської міської ради Донецької області (Бородін),
КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької
області (Хижняк), КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» (Бондар),

КНП «Родинська міська лікарня» (Добреля), КНП «Покровська міська лікарня»
Покровської міської ради Донецької області (Ткаченко) заходи щодо забезпечення
температурного режиму у приміщеннях об'єктів соціальної сфери згідно із санітарними
нормами.
4. Закінчити опалювальний період 2020-2021 років для громадян, що мешкають у
будинках і квартирах з індивідуальним опаленням та використовують природний газ як
паливо, 30.04.2021 року.
5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.10.2020 № 395 «Про початок
опалювального періоду 2020-2021 років» зняти з контролю.
6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на житловокомунальний відділ міської ради (Візенков), контроль – на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Федорова С.В.

Міський голова

Р. Требушкін

