
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Х сесії міської ради VIII скликання 

 
                                                                                                           

 27 травня 2021 року № 11  

м. Шепетівка 

 

Про внесення змін до рішення LXXIVсесії міської 

 ради VIІ скликання  №8 від 11 червня 2020 р 

 «Про затвердження  Порядку  і складу комісії  

по розгляду звернень щодо відключення  

споживачів від системи центрального опалення» 

 

 З метою повного та об’єктивного розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з 

відключенням від мереж централізованого теплопостачання, враховуючи пропозицію 

постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води 

(протокол №2 від 30.04.2021р), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення  LXXIV сесії міської ради VIІ скликання №8                  
від 11 червня 2020 р «Порядок відключення споживачів від систем централізованого 

опалення», а саме  п.3.3 викласти в наступній редакції: 

Для відокремлення (відключення ) від централізованого опалення власник квартири чи 

нежитлового приміщення багатоквартирного  будинку звертається до виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради з письмовою заявою в довільній формі із  зазначенням  причини  

відокремлення (відключення), подає інформацію про намір влаштування системи 

індивідуального теплопостачання такої квартири чи нежитлового приміщення, додає 

довідку Шепетівського підприємства теплових мереж про відсутність заборгованості по 

сплаті за теплопостачання на перше число місяця в якому подається заява.  

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення  LXXIVсесії міської ради VIІ скликання №8                       

від 11 червня 2020 р «Порядок відключення споживачів від систем централізованого 

опалення», а саме: виключити зі складу постійно діючої комісії для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) 

та постачання гарячої води Ружанську Наталію Вікторівну, включити до складу комісії 

головного спеціаліста відділу утримання та розвитку інфраструктури міста управління 

житлово-комунального господарства  Цвіркуна Павла Ігоровича, головного спеціаліста 

відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого комітету Шепетівської міської 

ради Григорчук Ганну Павлівну. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики 

та зв’язку (голова комісії  Бондарєв М.В.). 

 

Міський голова                                                                                             Віталій  БУЗИЛЬ     

 
                                                    


