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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                       ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ
РІШЕННЯ № 34 /23


від « 20 » березня  2013 р.
м. Кремінна

Про затвердження Положення про постійно діючу 
комісію з розгляду питань, пов’язаних  з  відключенням
споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого 
водопостачання, Порядку відключення окремих житлових 
будинків від мереж централізованого опалення і гарячого 
водопостачання

Відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 169 від 06.11.2007 «Про затвердження змін до наказу Мінбуду України № 4 від 22.11.2005» змін до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 «Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання»; керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про постійну діючу  комісію з розгляду питань, пов’язаних з  відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання
Додаток 1 - 2 арк.
2.Затвердити Порядок відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання.
Додаток 2 - 3 арк.
	Секретарю міської ради Колесніченко Л. В. оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційній сторінці міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.


Міський голова	                						 В. І. Гриценко
 
 
 Додаток 1
до рішення сесії
Кремінської міської ради
від «20» березня 2013р. № 34/23

Положення
про постійно діючу комісію з розгляду питань, 
пов’язаних з відключенням споживачів від мереж
центрального опалення та гарячого водопостачання

1.Загальні положення:
1.1.Комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання є постійно діючим органом, який координує діяльність, пов’язану з наданням дозволів на відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання.
1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2006 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 «Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 169 від 06.11.2007 «Про затвердження змін до наказу Мінбуду України № 4 від 22.11.2005».
1.3. До виконання завдань комісії можуть залучатися спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності питань, які нею вирішуються.
2.Основні завдання та функції комісії:
2.1.Комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання здійснює:
- прийом та розгляд заяв власників будинків про відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;
- координацію діяльності підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться житлові будинки та інженерні мережі, з питання надання дозволу на відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;
- затвердження актів про відключення будинку від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;
- проведення роз’яснювальної роботи через місцеві засоби масової інформації щодо порядку відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. 
3.Порядок роботи комісії:
3.1.Склад комісії затверджується рішенням виконкому. До складу комісії включаються представники організацій, визначених додатком 1 до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 «Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», з доповненнями згідно наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 169 від 06.11.2007 «Про затвердження змін до наказу Мінбуду України № 4від 22.11.2005».
3.2.Організовує роботу комісії за допомогою секретаря голова комісії, а у разі його відсутності – його заступник.
3.3.Засідання комісії відбуваються у міру потреби. Засідання комісії являється правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
3.4.Рішення комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 з числа присутніх.
3.5.Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами комісії. Витяг з протоколу за підписом голови та секретаря у десятиденний термін надається заявнику.
3.6.Засідання комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника.
3.7.Секретар комісії  приймає та реєструє заяви на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання,  готує порядок денний засідання комісії та інформує її членів про час і місце його проведення, оформлює протокол засідання комісії та  повідомляє заявника про прийняте рішення.






Секретар міської ради					Л.В.Колесніченко

Додаток 2
до рішення сесії 
Кремінської міської ради
від « 20 » березня  2013р. №34/23
Порядок 
відключення окремих житлових будинків
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання

1.Даний порядок розроблено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2006 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства № 4 від 22.11.2005, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 169 від 06.11.2007 «Про затвердження змін до наказу Мінбуду України № 4від 22.11.2005».
2.Даний порядок визначає регламент відключення окремих житлових будинків при відмові споживачів від централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання та влаштування автономного або індивідуального опалення.
3.Для вирішення питання відключення житлового будинку від мереж централізованого опалення його власник повинен звернутися з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП на ім’я голови міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. У заяві власник будинку повинен зазначити причини відключення. До заяви додається копія протоколу загальних зборів власників приміщень житлового будинку щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП та прийняття рішення про влаштування у будинку системи індивідуального або автономного опалення. Рішення про відключення будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власників) приміщень житлового будинку.
4.Комісія розглядає надані документи, після вивчення наданих власником (власниками) документів у місячний строк приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, улаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання та збір вихідних даних і технічних умов для виготовлення проектної документації. При цьому обов’язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газопостачання, водопостачання та електропостачання щодо забезпечення живлення запропонованої власником системи теплопостачання.
5. Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є невиконання умов, визначених у пунктах 3, 4 цього Положення.
6.Рішення комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний строк надається заявникові. Рішення комісії не дає права розпочати виконання робіт по відключенню від мереж ЦО і ГВП.
7.Відключення будинку від мереж ЦО і ГВП здійснюється за умови забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та дотримання будівельних норм і правил з питань проектування житлових будинків, опалення, вентиляції, кондиціонування, будівельної теплотехніки, державних будівельних норм з питань складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, а також норм проектування реконструкції та капітального ремонту в частині опалення.
8.Роботи по відключенню від мереж ЦО і ГВП повинні виконуватися згідно проекту.
9. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація, яка має відповідну ліцензію,  на підставі договору із заявником.
10. Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно-монтажною організацією.
11. Проект індивідуального (автономного) теплопостачання повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками.
12. Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови.
13. До початку виконання робіт замовник зобов’язаний подати декларацію до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Луганській області щодо виконання будівельних робіт.
14. На початок робіт замовник повинен  мати проектно-кошторисну документацію,  погоджену з експлуатаційними службами, пожежного та санітарного нагляду у встановленому порядку. Проектом індивідуального (автономного) теплопостачання також повинно бути передбачено :
- проектні рішення щодо опалення місць загального користування у будинку;
- технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня ізоляція, можливе перекладання розподільних трубопроводів, встановлення теплолічильників тощо;
- теплові навантаження місць загального користування;
- розраховані теплові навантаження будинку;
- технічні рішення з перерахунку та заміни внутрішньобудинкових систем газо- та електропостачання  (залежно від типу нагрівачів).
14.Відключення будинку від мереж ЦО і ГВП виконується монтажною організацією, яка має відповідну ліцензію та реалізує проект, за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП. Роботи з відключення виконуються у міжопалювальний період.
15. По закінченню робіт за зверненням власника будинку з залученням представників монтажної організації, надавача послуг з ЦО і ГВП, проводиться обстеження якості виконання робіт та додержання проектних рішень.
16. За результатами обстеження складається акт встановленої форми про відключення квартири (будинку) від мереж ЦО і ГВП і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження.
17. Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання.
18. Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж його власник, наймач (орендар) зобов’язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України № 76 від 17.05.2005, зареєстрованими у Мінюсті України № 927/1120725.08.2005.




Секретар міської ради					Л.В.Колесніченко

