ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про закінчення в районі
опалювального сезону 2017/18 року

Відповідно до пункту 5 Правил надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630,
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива», пункту 3 статті 16 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», керуючись статтею 6, пунктом 5 частини
першої статті 13, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Встановити в районі такі строки завершення опалювального сезону
2017/18 року:
1.1. Для опалювальних котелень, незалежно від форми власності і
підпорядкування, які постачають тепло і гарячу воду об'єктам соціальної
сфери та населенню - з терміну після досягнення середньодобової температури
повітря не нижче + 8°С протягом 3 діб (згідно з Будівельними нормами і
правилами «Будівельна кліматологія та геофізика» від 02 січня 1982 року і
керівними технічними матеріалами КТМ 204 України 244-94, Київ М) та з
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урахуванням ресурсів природного газу.
1.2. Для індивідуального опалення житла - 15 квітня 2018 року.
2. З метою проведення перерахунків призначених субсидій міжрайонному
управлінню ПАТ «Херсонгаз» по завершенню опалювального сезону в термін
до 15 травня 2017 року надати до відділу субсидій управління соціального
захисту населення районної державної адміністрації інформацію про фактичне
надання послуг абонентам, які мають прилади обліку.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації здійснити
фінансування державних установ з районного бюджету в межах планових
призначень, а головним розпорядникам коштів забезпечити своєчасну оплату,
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згідно з укладеними договорами за спожитий природний газ, відповідно до
чинного законодавства.
4. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови
районної державної адміністрації від 17 жовтня 2017 року № 651 «Про початок
в районі опалювального періоду 2017/18 року».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Баранова О.В.
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