
УКРАЇНА

ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від JAj кЛс-тилі 2021 р. смт. Перегінське № /?-

Про припинення опалювального сезону 
2020-2021 року у закладах, установах та 
підприємствах, що належать до комунальної 
власності Перегінської селищної ради

Керуючись п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до п. 4 розділу X 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, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 
1310/16001, з метою збереження та раціонального використання 
енергоресурсів:

1.3 16 квітня 2021 року припинити опалювальний сезон 2020 - 2021 року 
в закладах, установах та підприємствах, що належать до комунальної 
власності Перегінської селищної ради.

2. Керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до 
комунальної власності Перегінської селищної ради на балансі яких 
знаходяться котельні, в термін до 15 липня 2021 року:

- провести підготовку котелень (ремонтні та профілактичні роботи) до 
наступного опалювального сезону;

- провести інвентаризацію залишків палива в закладах, установах та 
підприємствах, що належать до комунальної власності Перегінської 
селищної ради на дату припинення опалювального сезону 2020 - 2021 
років;

- інформацію про результати інвентаризації надати відділу будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури в 
термін до 1 травня 2021 року.

3. Донести дане розпорядження до відома:



_ і

- начальника відділу освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради 
Мотрука Василя Васильовича;

- начальника відділу культури Перегінської селищної ради Худик 
Світлани Богданівни;

- директора КНП «Перегінська лікарня» Шкіри Галини Михайлівни;
- старости села Небилів Пайша Романа Михайловича.
4. Здійснити відключення системи опалення в закладах освіти за 

узгодженням з теплопостачальними організаціями, дотримуючись п.4 
розділу Правил підготовки теплових господарств до опалювального 
періоду - в разі перевищення середньої добової температури 
зовнішнього повітря протягом трьох діб (Мотрук В.В.).

5. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті Перегінської 
селищної ради (Русин М.В.)

6. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на 
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Вагилевича В.М.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


