
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 27.09.2018 р. № 2031    

 м. Вінниця 

 

Про готовність житлово-комунального 

господарства, підприємств паливно-

енергетичного комплексу та установ 

міста до стабільної роботи в осінньо-

зимовий період  2018-2019рр. 

 

 

Заслухавши інформацію про готовність житлово-комунального господарства, 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ міста до стабільної 

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. та керуючись частиною 1 ст. 52 і 

частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома інформацію про готовність житлово-комунального 

господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ міста 

до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. та відзначити, що 

основні заходи виконані. 

2. Виконавчому комітету та департаментам міської ради: міського господарства; 

житлового господарства; комунального господарства та благоустрою; 

енергетики, транспорту та зв’язку; капітального будівництва; освіти; охорони 

здоров’я; культури завершити намічені заходи з підготовки житлового фонду 

міста, міських шляхів та споруд на них, підприємств паливно-енергетичного 

комплексу, закладів, установ міста до роботи в осінньо-зимовий період в 

повному обсязі до 10.10.2018 року. 

3. Департаменту фінансів міської ради, враховуючи відповідні надходження до 

міського бюджету, забезпечити фінансування видатків міського бюджету, 

передбачених на: 

- капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків, включаючи 

будинки  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, благоустрій 

міста,  будівництво та реконструкцію об’єктів тепло-, водо-, газо-, 

електропостачання; 

- оплату бюджетними установами спожитих енергоносіїв, комунальних послуг. 



4. Керівникам теплопостачальних підприємств: 

4.1.  Вжити заходи щодо забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання 

енергоносіїв та погашення заборгованості за природний газ. 

4.2.  Вирішити питання укладання угод на газопостачання в опалювальний період 

та виділення необхідних обсягів природного газу на жовтень 2018 року та 

наступні місяці опалювального сезону. 

4.3.  Забезпечити безперебійну роботу котелень міста та надання якісних послуг з 

централізованого опалення та гарячого водопостачання. 

5. Покласти персональну відповідальність безпосередньо на керівників 

підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання за 

безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки та стабільної роботи в 

осінньо-зимовий період. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

М. Форманюка. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова               С. Моргунов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент міського господарства 

 

Зімбовський Олександр Арнольдович 

 

Заступник начальника відділу реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства та енергетики 


