
 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 
 

РІШЕННЯ 
від 29 серпня 2019  року                                                                           №51 
 
Про підготовку соціально-культурних 

закладів до роботи в осінньо-зимовий 

період 2019 – 2020 рр. 

 
Члени виконкому заслухали інформацію інспектора з розвитку інфраструктури, житлово-

комунального господарства та енергоефективності Колісніченко Л.Л. та пропозиції начальника 
відділу освіти та гуманітарного розвитку  Семенюк В.І.   про підготовку закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 років, керуючись статтею 32 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", виконком сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1. Інформацію інспектора з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та енергоефективності сільської ради Колісніченко Л.Л. та начальника відділу 
освіти та гуманітарного розвитку  Семенюк В.І.   взяти до відома. 

2. Підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 
2020 рр. визнати задовільною. 

3. Продовжити виконання плану заходів затвердженного розпорядженням голови № 131 
від 21.08.2019 року «Про хід підготовки об’єктів житлово-комінального господарства та 
соціальної сфери Музиківської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 рр» 

 
 
 

 
 
Сільський голова                                                                                     С.Н. Лейбзон 
 
 



Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 

2019 – 2020 рр. 

  

Підведемо підсумки проходження опалювального сезону на об’єктах соціальної сфери 2018-

2019 рр, що ми маємо: 

БРИКЕТИ 

Східненська школа витратила 91882 кг брикетів на суму 216131,6 грн по ціні 2,35 за 1кілограм. 

Музиківська школа витратила 337158 кг брикетів на суму 766380,4 грн. 

Разом 429040 кг на суму 788012,0 грн 

 

ВУГІЛЛЯ 

Східненська школа – 37,30 т на суму 168985,0 грн по ціні 4530 грн за 1т. 

Музиківська школа – 44,0 т на суму 228200 грн по ціні 5186,4 за 1 т. 

Разом 81,30 т на суму 397185 грн 

 

ГАЗ 

Східненська школа – 12744 куб.м. на суму 136205,78 грн. по ціні 10.69 грн за 1 куб.м. 

Музиківська школа – 14060 куб.м на суму 150296,44 грн по ціні 10,69 за 1 куб.м  

Разом 26804 куб.м на суму 286502,222 грн 

Загальна сума опалення на школи – 1471,699 тис.грн 

Східненський ясла-садок – 5669 куб.м на суму 69155,03 грн 

Східненська адміністративна будівля – 5375 куб.м на суму 66545 грн  

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ  

Музиківська сільська рада (адмінбудівля) - 17625 кВт+1682 кВт 

Музиківська бібліотека – 5775 кВт 

Разом 73289,60 грн  

 

На сьогоднішній день вартість 1 куб.м газу становить – 10,60 грн, 

1 кг брикетів з твердих порід – 4,70 грн, 

1 кг брикетів з соняшника – 3,50 грн, 

1 т вугілля – 6300 грн. 

 

Необхідно на січень-грудень для ефективного опалення 250т *3,50=875000 грн. Такі закупівлі 

потребують проведення тендеру. 

 

На сьогоднішній день закуплено 4700 куб.м закрапленого газу. Також планується проведення 

тендерних закурпівель. 

 

 

Колісніченко Л.Л., інспектора з розвитку інфраструктури,  

житлово-комунального господарства та енергоефективності 

  


