
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 29.09.2022 р. № 2057 
 м. Вінниця 
 
Про внесення змін до інвестиційної 

програми комунального підприємства 

Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 р. 
 

Розглянувши клопотання КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 
враховуючи п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 р. №502 
«Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із 

введенням в Україні воєнного стану», п. 1 розділу V наказу Міністерства 

розвитку громад та територій України від 19.08.2020 р. №191 «Про затвердження 

Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», 

рішення Вінницької міської ради від 27.02.2014 р. №1634 «Про делегування 

виконавчому комітету міської ради повноважень щодо погодження 

інвестиційної програми», керуючись  частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до інвестиційної програми комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік, погодженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.12.2021 р. № 3293, згідно з 

додатком до рішення. 
2. Комунальному підприємству «Вінницяміськтеплоенерго» щоквартально 

інформувати департамент міського господарства,  департамент економіки і 
інвестицій міської ради щодо виконання інвестиційної програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 
 

 

Міський голова                                                                      Сергій  МОРГУНОВ 

 



Департамент міського господарства міської ради  
 
Розборський Ігор Олегович 
 
Начальник відділу експлуатації енергетичного господарства 
 

 

 

 



svidraVP
Додаток до рішення виконавчого комітету 

міської ради від __. _______. 20__ р. №____


rozborskuy
Додаток до рішення			виконавчого комітету міської ради від _____________ р. №_______



























































































































































































































































































































Статгя 13. 

Прикiнценi по"10:;��ення 

] 3.1. Положения даного Статуту набирають чинност1 з моменту його 
1ержавноУ реестрацi'i. 

13.2. Питання, не врегульованi дани!\1 Статутом регунюються чшiн11м 
законодавс1вом Укра'iни. 

При виннкненнi розбiжностей положень л.аного Статуту з вимогами 
аконодавства Укра'iни дiе останне. 

\liський го:ют-1 Сергiй МОРГУНОВ 

В.о. керуючого справами виконкому Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 
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