
                                  РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                  9 сесія                                   VIII скликання 
 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

16 серпня 2021 року 

 Про викладення рішення 

 Руськополянської сільської ради 

 №3-33/VIII від 24.12.2020 року  

 «Про затвердження норми закладки 

 твердого палива  в твердопаливні 

 котли  по ЗДО «Берізка» с. Руська Поляна, 

ЗДО «Сонечко» с. Геронимівка та 

 ЗДО «Дубок» с. Дубіївка» в новій редакції 

   

              На виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, Наказу   

Державного комітету України з енергозбереження від 7 травня 2001 року № 

46 «Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних 

котлів, які експлуатуються в Україні», відповідно до пункту 20 частини 1 

статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи технічні характеристики котла на твердому паливі згідно 

технічного паспорту, відповідно до подання ЗДО «Світлячок» с. Руська 

Поляна від 09.06.2021 №30/01 та клопотання ЗДО Дубок від 12.08.2021                 

№26-0 за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Руськополянська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити норму однієї закладки твердого палива в твердопаливні 

котли по закладу дошкільної освіти «Берізка» с. Руська Поляна: 

- котел КТ-ЗЕ97 кВт - 0,15 м3; 

- котел КТ-ЗЕ80 кВт - 0,12 м3. 

2. Затвердити норму однієї закладки твердого палива в твердопаливний 

котел по закладу дошкільної освіти «Сонечко» с. Геронимівка: 

- котел KOTLANT-KB200 кВт - 0,56 м3. 

3. Затвердити норму однієї закладки твердого палива в твердопаливний 

котел по закладу дошкільної освіти «Дубок» с. Дубіївка: 

- котел КТ-2Е 75 кВт - 0,316 м3; 

4. Затвердити норму однієї закладки твердого палива в твердопаливний 
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котел по закладу дошкільної освіти «Світлячок» с. Руська Поляна: 

- котел КТ-2Е 95 кВт  - 0,431 м3. 

5.    Рішення  Руськополянської сільської ради №3-33/VIII від 24.12.2020 

року  «Про затвердження норми закладки  твердого палива  в твердопаливні  

котли  по ЗДО «Берізка» с. Руська Поляна, ЗДО «Сонечко» с. Геронимівка та 

ЗДО «Дубок» с. Дубіївка» вважати таким, що втратило чинність.     

      6.     Контроль за виконанням рішення покласти на завідувачів ЗДО 

«Берізка» Фіалковську А. М., ЗДО «Сонечко» Кузьмінську Л. О., ЗДО «Дубок» 

Котенко І. В., ЗДО «Світлячок» Дяченко Л. М. і постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва.             

                                                                                                                         

       Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


