
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 05.09.2019 р. №2200 

     м. Вінниця 

 
Про проект рішення міської ради 

«Про делегування повноважень департаменту енергетики,  

транспорту та зв’язку міської ради погоджувати  

приєднане теплове навантаження для споживачів 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  
 

 

Керуючись ч.1 ст.52 та ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про делегування                                     

повноважень департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

погоджувати приєднане теплове навантаження для споживачів                                                                           

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» згідно з додатком до даного рішення. 

2.  Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 

3.  Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.  

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

         виконавчого комітету 

міської ради  

         від 05.09.2019 р.№2200 
                                              

 

Проект рішення міської ради 

 

Про делегування повноважень департаменту  

енергетики транспорту та зв’язку 

погоджувати приєднане теплове  

навантаження для споживачів  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

Враховуючи звернення комунального підприємства Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» та керуючись п.22 ч.1 ст. 26 та ч.1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 

9.3, 9.4 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг від  25.06.2019 р. № 1174 «Про 

затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Делегувати департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської 

ради, що здійснює управління КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 

повноваження щодо підтвердження пооб’єктного приєднаного теплового 

навантаження всіх категорій споживачів підприємства на підставі наданих 

обґрунтовуючих документів. 

2. Організацію виконання рішення покласти на департамент енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (А. Очеретний), з питань житлово-комунального господарства 

та комунальної власності (О. Дан). 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

 

Єрохін Павло Дмитрович 

 

Начальник відділу енергетики 

 


