
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 06.10.2021 р. № 115 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 07.10.2021 року 

 

1. Про початок опалювального сезону 2021-2022 років. 

2. Про припинення надання послуги з постачання гарячої води. 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 жовтня 2021 року     м. Корюківка № 427    

                                                                  

Про початок опалювального  

сезону 2021-2022 років 

 

Відповідно до 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 21.07.2005 року № 630, Закону України «Про житлово - комунальні 

послуги», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити терміном початку опалювального сезону 2021 - 2022 років 

для бюджетних установ Корюківської міської ради та житлових будинків з 

централізованим опаленням в місті Корюківка 08 год. 00 хв. 08 жовтня 2021 

року. 

 

2. Корюківській дільниці Акціонерного товариства 

«Облтеплокомуненерго» (Штиков А.В.) забезпечити безперебійне надання 

послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання згідно укладених 

договорів.  

 

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.), міським дошкільним навчальним закладам (Рябченко В.О., 

Мостович К.В.), керівникам підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності забезпечити пуск внутрішніх систем 

опалення підпорядкованих їм об’єктів.  

 

4. Корюківській житлово - експлуатаційній конторі (Жоголко А.О.) 

забезпечити пуск внутрішніх систем опалення будинків з централізованим 

опаленням.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

  

Міський голова                                                                  Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



 

  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 жовтня 2021 року м. Корюківка № 428  

                                                                  

Про припинення надання послуги  

з постачання гарячої води  
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів 

у житлово-комунальному господарстві громади та у зв’язку із зниженням 

попиту на послугу з постачання гарячої води, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» вжити заходів щодо 

припинення надання послуги з постачання гарячої води абонентам на території 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                    Ратан АХМЕДОВ 
 


