
ДОБРОПIЛЬСЬКА MICьKA РАДЛ

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд.!|, r!,d lN9 sa
м. ДобропiIля

Про проблему забвпечення спапо?о пепаопосlпачання населенuх пункпiв Добропiльськоi,
Бiпозерськоi, Новоёонецькоi перumорiаtьнuх ?ромаd в осiнньо-зuйовuй перiоО 2021,2022

Вiдповiдно до статей 30,40, 59 ЗакоЕу Украl'Еи (Про мiсцеве сд,lовряд}ваЕвя в YKpaiHill,

вр,lховуючи протокольне рiшФтпя Micbkoi koMicij з пfiань техногеЕпо-екологi,lноi безлеки та

надзвичайних ситуацiЙ вiд 18 лютого 2022 року, з метою вжи,lтя заходiв щодо безперебiЙrrого

надапня послуг з цептраJiiзоваЕого теплопостачапtlя для населепих пунктiв ,Щобропiльськоi,

Бiлозерськоj, Новодонецькоi територiальних rромад, викоЕавчий KoMiTeT

ВиРIШиВ!

1. IнформацЬ дцектора ко}ýтrапьfiого пiдциемства (ДоброD Добропilгьськоi MicbKoi

ради Артема СУНДУЧНlКОВА <Про проблему забезпеченЕя стаJ,Iого теIIJIопостачаЕпя

населених пунктiв .Щобропiльськоi, Бiлозерськоi, Новодояецькоi територizlльних громад в

осiнньо-lичовий перiо,а 2021-2022 poKiBu взяги до вИоvа.

2. Диреюору комуЕаlыlою пiдприсмства (ДоброD ДобропЬськоТ Micbкoi ради

(CyHryчriKoB)l

2,1 вrкити вичерпних заходiв щодо погашепня заборговаяостi васелення за споr{rry теплову

енсргlIо в рамках ,пlЕIJого змонодавства Уцраiни;

2.2 Еашlрави,fll ,Iисти до Донецькоi обласноi державноi ащаiЕiсrрацii, Мiнiстерсгва

енергегиrcт i MiHicTepcTBa розвитку громzuI та TeplrтopЙ Украl'тти з прханнrIм сприяти у вирiшенi

пиmЕяя забезпечення вугiл.пялt дя Еадaцтня послуm теплопостачаIIяJI паселентiю, уgгановам та

пiдприсмствам Добропiльсько'r, Бiлозерськоi MicbIФTx та НоводонецькоТ ceJмxEroj фомад.

З. Керiытикам Фрукryрних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTEry, рравлiнь. вiддiлiв.

ко qдаJlьних установ (органiзачй, за{ладiв), пiдпрtt€мств TepMiHoBo Bltc{T,t заходiв щодо

пог хенвя працiвниками заборгованостi за пос,т)т1{ ценI!мiзованого теплопостачапвя.

4. Рекомевдувати в.о. генермьного дирекгора ДI <Добропilпявугiлля-видоб}ток>

(Водоп'янов) ак-тивiзувати робоry щоло погдrrенп, заборговаяосri за спожиry теплову енергiю

шлrпом }триманвя BapтocTi посJryг за центр&пiзовfflе опалення iз заробiшоi плати rtрацiвникiв (на

пiдсr aBi вiдповiдних письмових заJв),
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5. Рекомендувати Бiлозерськй мiськiй ралi

(Ьражяiков). керiвникам ix струкryрних пiдроздiлiв.

1органiзаuiй. rаклалiв) пiдпри, Mcl в lepМiнoBo:

5,1 ыrсlти змодiв щодо погatшеЕнrl працiввиками зборговавостi за послуги

централiзованого теплопостачапЕя;

5,2 звернушсь до регiоrrальних та центрfu'IьЕих органiв влащ] Укрш'Еи з црхавЕям сприятй

у вирiшенi ппання забезпеченru Byr Й,rям rерrгорiальних гроvал.

о, Конlроль за виконанням цього рiшення покласти на першоlо ]асryпника Micbкolo

голови з питаЕь дlяльяостl органiв ра,чи евгсна БРАЖНIКОВА.

Секретар NricbKoi Вiта-liй ШЕВЧЕнкО

(Максев), НоводоIrецькiй селипц{iй радi

управлiпь вiд.лiлiв, комунаJъних устаЕов
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