
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 31  березня  2022 року                                                                               №  38 

с. Дмитрівка 

 

Про закінчення опалювального 

сезону 2021/2022 року 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктами 1, 5 пункту «а» 

статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5 

Правил 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 року № 630, пунктом 8 Правил надання послуги з постачання 

теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової 
енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 830, виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

 

вирішив: 

 

1. Закінчити опалювальний сезон 2021/2022 року на території Дмитрівської 
сільської ради з моменту перевищення показника середньодобової температури 
зовнішнього повітря більше ніж вісім градусів тепла протягом трьох діб, але не 
пізніше 15 квітня 2022 року. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради, відділу 
культури, туризму та охорони культурної спадщини Дмитрівської сільської 
ради, комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Дмитрівської 
сільської ради та іншим бюджетним установам самостійно приймати рішення 
про продовження опалювального сезону в залежності від погодних умов та 

наявності фінансового забезпечення. 
3. Встановити завершення опалювального сезону для населення, яке 

проживає в приватних і багатоквартирних житлових будинках та використовує 

електричну енергію або природний газ для опалення приміщень, отримує 

субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з 

15 квітня 2022 року. 
4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Дмитрівської сільської 

ради та в засобах масової інформації. 
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5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 
комітету від 30 вересня 2021 року № 156 «Про початок опалювального сезону 
2021/2022 року». 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
Дмитрівської сільської ради Камінську Людимилу. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Наталія СТИРКУЛЬ 

 


