
  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 ― ___”  _________ 2019 року                              м. Шепетівка                                    №  ___  

 

Про хід виконання програми 

фінансування заходів з  

реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду   

 

 

Відповідно до Законів України «Про теплозабезпечення», «Про житлово – 

комунальні послуги» Шепетівською міською радою прийнято рішення від 12 вересня 2019 

року №5  «Про внесення змін до Програми фінансування заходів та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду затвердженої рішенням LVIII сесії VII скликання від 

13 червня 2019року №3», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

На виконання вимог програми, населення м.Шепетівки проінформовано по 

наданню поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення 

засобами масової інформації та інтернет ресурсу.     

В ході роботи комісії з надання поворотної фінансової допомоги на встановлення 

індивідуального опалення було розглянуто звернення громадян по наданню поворотної 

фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення.  

            На засіданнях виконавчого комітету Шепетівської міської ради прийнято 2 рішення 

по  наданню поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення 

двом громадянам.    

Виконавчий комітет міської ради    

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію головного спеціаліста по енергозбереженню та енергоефективності 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради «Про хід виконання програми 

фінансування заходів з реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду» взяти до відома (додається). 

 

2. Продовжити роботу з населенням м. Шепетівка по наданню поворотної фінансової 

допомоги на встановлення індивідуального опалення.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б., головного спеціаліста по енергозбереженню та енергоефективності 

Конончук Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             М. Полодюк 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 

                                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                                 комітету міської ради 

                                                                                                      від ___________ № ____ 

 

 

Інформація 

головного спеціаліста по енергозбереженню та енергоефективності  

виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

«Про хід виконання програми фінансування заходів з реформування та децентралізації 

теплозабезпечення житлового фонду» 

 

 

Відповідно до Законів України «Про теплозабезпечення», «Про житлово – 

комунальні послуги», «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання» LX сесією VII скликання Шепетівською міською 

радою прийнято рішення від 12 вересня 2019 року №5 «Про внесення змін до Програми 

фінансування заходів та децентралізації теплозабезпечення житлового фонду 

затвердженої рішенням LVIII сесії VII скликання від 13 червня 2019року №3». 

На виконання вимог програми, населення м.Шепетівки проінформовано по 

наданню поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення 

засобами масової інформації та інтернет ресурсу. 

Визначення громадян, які мають право на встановлення індивідуального опалення 

за рахунок поворотної фінансової допомоги міського бюджету та прийняття рішення про 

надання допомоги покладено на комісію з надання поворотної фінансової допомоги на 

встановлення індивідуального опалення.       

     Згідно з пунктом 6 «Порядку та умов надання поворотної фінансової допомоги на 

встановлення індивідуального опалення» для вирішення питання надання поворотної 

фінансової допомоги власник квартири звертається з заявою-декларацією затвердженого 

зразка на ім’я голови Комісії з надання поворотної фінансової допомоги на встановлення 

індивідуального опалення яка реєструється у загальному відділі виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради  за адресою — м. Шепетівка,  вул. Островського, 4. Відповідно 

до вимог порядку до заяви – декларації додається ряд документів.    

 Громадяни несуть юридичну відповідальність за подання документів з 

неправдивими відомостями, які впливають на визначення права заявника на 

встановлення індивідуального опалення 

 Поворотна фінансова допомога на встановлення індивідуального опалення  за 

рахунок коштів міського бюджету є одноразовою. 

 Поворотна фінансова допомога на встановлення індивідуального опалення 

виплачується за умови підписання договору на отримання поворотної  фінансової 

допомоги.       

 Фінансування видатків на надання одноразової грошової допомоги проводиться з 

міського бюджету за " Програмою  реформування та децентралізації тепло забезпечення 

житлового фонду ". 

 Рішення про надання поворотної фінансової допомоги приймається Комісією з 

надання поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення з 

подальшим затвердженням виконавчим комітетом Шепетівської міської ради. 

В ході роботи комісії з надання поворотної фінансової допомоги на встановлення 

індивідуального опалення було розглянуто 5 звернень громадян по наданню поворотної 

фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення. За результатами 

розгляду вирішили надати поворотну  фінансову допомогу на встановлення 

індивідуального опалення двом громадянам. Решта звернень направленні на 

доопрацювання.    

            Рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради вирішено надати 

поворотну фінансову допомогу на встановлення індивідуального опалення громадянці 

Дмитерко М.М. за адресою м. Шепетівка вул. Шешукова 8в/18 в сумі 30 (трицять) тис. 



грн., та громадянину Ігнатенко П.Н.  за адресою м. Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні 

92/15 в сумі 20 (двацять) тис. грн.    

            Разом з тим, заплановано подальшу роботу з населенням м. Шепетівка по наданню 

поворотної фінансової допомоги на встановлення індивідуального опалення.  

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст по енергозбереженню 

та енергоефективності                                                                                             Л. Конончук  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           В. Рачук 


