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Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від   22.10.2018   № 565

Про невідкладні заходи щодо проходження опалювального сезону у м. Суми в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Незважаючи на багаточисельні перемовини Сумського міського голови з керівництвом ПАТ «Сумське НВО», народними депутатами України,  представником ТОВ «ГК «Інвестсервіс» станом на 22.10.2018 ситуація щодо початку погашення боргових зобов’язань постачальником за комерційний газ  залишається неврегульованою, а отже призводить до зриву початку опалювального сезону для населення на території, яку обслуговує КППВ ПАТ «СНВО». З метою вирішення вказаної проблеми, враховуючи Закон України «Про теплопостачання»,  постанову Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету Сумської міської ради,  керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Тимчасово, з 25.10.2018 до вирішення питання постачання газу, на території, яку обслуговує КППВ ПАТ «СНВО», послугу з теплопостачання для житлового сектору надавати ТОВ «Сумитеплоенерго».

2. ПАТ «СНВО» спільно з ТОВ «Сумитеплоенерго» до 25.10.2018 забезпечити технічні можливості подачі теплоносія в житловий сектор міста, вказаний в п. 1.

3. Міському розрахунковому центру оплату за теплопостачання  за вказаний у п. 1 період здійснювати на розрахунковий рахунок ТОВ «Сумитеплоенерго».

4. Начальнику правового управління  Чайченку О.В. до 23.10.2018 опрацювати проекти договорів за участі Сумської міської ради  щодо можливих взаєморозрахунків між ПАТ «СНВО»,  ТОВ «Сумитеплоенерго» та ТОВ «ГК «Інвестсервіс», пов’язаних з наданням послуг опалення мешканцям м. Суми на території обслуговування КППВ ПАТ «СНВО».

5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журбі О.І. спільно з директором ТОВ «Сумитеплоенерго» вирішити організаційні питання з НКРЕКП стосовно можливості надання тимчасових послуг з опалення ТОВ «Сумитеплоенерго» відповідно до п. 1 даного рішення. 

6. Дане рішення набуває чинності з моменту прийняття.

7. Департаменту комунікацій та інформаційної політики (Кохан А.І.) опублікувати дане рішення на офіційному сайті Сумської міської ради та довести до відома мешканців м. Суми через засоби масової інформації.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з згідно розподілу обов’язків.  




В.о. міського голови
 з виконавчої роботи                                         В.В. Войтенко




Волонтирець
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