
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

6  ̂ __________2021 року №

Про початок опалювального 
сезону 2021-2022 років

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про житлово-комунальні послуги», Правилами надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (із 
змінами), з метою забезпечення належного температурного режиму об’єктів 
соціально-культурної сфери, закладів освіти Володимирецької територіальної 
громади

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Розпочати опалювальний сезон у дошкільних закладах та закладах 
освіти за умови зниження середньодобової температури повітря у приміщеннях 
нижче +16^С, але не пізніше ніж 15 жовтня 2021 року.

2. Розпочати опалювальний сезон організаціям і установам 
Володимирецької селипдної ради за умови встановлення середньодобової 
температури зовнішнього повітря протягом 3-х діб нижче +8^С. але не пізніше 
ніж 15 жовтня 2021 року.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Регіон Теплопостачання» 
розпочати опалювальний сезон для населення з 15 жовтня 2021 року та 
забезпечити опаленням споживачів відповідно до укладених договорів.

4. Споживачам забезпечити стовідсоткові розрахунки за одержану 
теплову, електричну енергію та тверде паливо.

5. Керівникам закладів освіти та установ (підприємств) комунальної 
власності Володимирецької територіальної громади :

5.1. Видати розпорядчі документи про призначення відповідальних за 
теплове господарство.



5.2. Забезпечити дотримання правил пожежної безпеки під час 
опалювального сезону 2021-2022 року згідно із чинним законодавством.

5.3. Встановити жорсткий контроль за зберіганням та раціональним 
використанням палива протягом опалювального сезону.

5.4. Забезпечити дотримання температурного режиму в приміщеннях 
згідно санітарних норм.

5.5. Підготувати в котельнях і топкових необхідну документацію, 
створити умови та забезпечити дотримання правил техніки безпеки.

5.6. Затвердити графіки роботи та режим чергування машиністів 
(кочегарів) котелень.

5.7. Приймати на роботу тимчасових працівників (кочегарів) з початку 
опалювального сезону 2021-2022 років за наявності посвідчення кочегара 
котельні на твердому паливі з відміткою про проходження спеціального 
навчання та повторної перевірки знань в 2021 році, та наявності довідки про 
проходження медичного огляду.

5.8. В разі підвищення середньодобової температури повітря в період 
опалювального сезону вище +8 С° здійснювати обмеження роботи котелень та 
топкових.

6. Сектору комунікацій та цифрового розвитку Володимирецької 
селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення, шляхом розміщення 
на офіційному сайті Володимирецької селищної ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 
селищного голови згідно з розподілом обов’язків.

Василь КОВЕПЬКО


