
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__18.07.2018_                                                                                            №_231___ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

18.09.2013 №242 “Про затвердження 

інформаційних і технологічних карток 

на адміністративні послуги, які 

надаються посадовими особами 

Краснолиманської міської ради та 

виконавчим комітетом 

Краснолиманської міської ради” 

 

В зв'язку з кадровими змінами, з метою виконання Закону України “Про 

адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. 

№ 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної 

послуги”, керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 №242 

“Про затвердження інформаційних і технологічних карток на адміністративні послуги, 

які надаються посадовими особами Краснолиманської міської ради та виконавчим 

комітетом Краснолиманської міської ради” та затвердити у новій редакції інформаційні 

та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються посадовими особами 

виконавчого комітету Лиманської міської ради (додається), а саме: 

- Видача дозволу на відключення від мережі централізованого опалення та 

гарячого водопостачання і улаштування індивідуального опалення 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан 



 

СКЛАДЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради 

__________К.В. Удовиченко 

 Лиманский міський  голова 

 

 

 

___________ П.Ф. Цимідан  
                                                          

«_____» ____________2018 р. 
  

«__18___» _07_______2018 р. 
 

 

Інформаційна картка 

адміністративної послуги 

1.Видача дозволу на відключення від мережі централізованого опалення та 

улаштування індивідуального опалення 
(назва адміністративної  послуги)   

 

відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ з/п Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб'єкта надання 

адміністративної 

 послуги  

Вул. Незалежності, буд. 46, 3 поверх, 

м.Лиман, Донецької області 

Центр надання адміністративних послуг у 

виконавчому комітеті  
Лиманської міської ради 

2. Інформація щодо режиму роботи суб'єкта  

надання адміністративної послуги 

Понеділок — п'ятниця  8:00 -  15:00 

Обідня перерва з 12:00 до 12:30 

 

3. Телефон/факс  (довідки), адреса електронної 

пошти суб'єкта адміністративної 

 послуги  

Тел./факс (06261) 4-18-57 

Тел.. (06261) 4-13-68 

E-mail:krasnyiliman@ ukr.net 

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги  

4. Закон України  - 

5. Акти Кабінету Міністрів України Правила надання послуг з цент 

реалізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і 

водовідведення, затвердженими 

постановою КМУ від 21.07.2005 №630 (із 

змінами внесеними постановою КМУ від 

31.20.2007 №1268) 

6. Акти центральних органів виконавчої влади Порядок відключення окремих житлових 

будинків від мереж централізованого 

опалення і гарячого водопостачання при 

відмові споживача від таких послуг, 

затвердженого Наказом Міністерства 



будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України №4 

від 22.11.2005р. зі змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства житлово-

комунального господарства №169 від 

06.11.2007р. 

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / 

органів місцевого самоврядування  

 -  

 

 Умови отримання адміністративної послуги 

 8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги 

Отримання дозволу на відключення від 

мережі централізованого опалення та 

улаштування індивідуального опалення 

 9. Вичерпний перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної послуги 

1.Заява (форма заяви додається) 

2.Згода всіх мешканців багатоповерхівки від 

відключення від мережі централізованого 

опалення та улаштування індивідуального 

опалення 

 10. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання адміністративної 

послуги 

Подається фізичними особами (їх 

уповноваженими представниками особисто) 

або поштою 

 11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

 11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких 

стягується плата 

- 

 11.2 Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 

 11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати - 

 12. Строк надання адміністративної послуги 30 днів 

 13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Не надання необхідних документів 

зазначених  у п.9 

 14. Результат надання адміністративної послуги Дозвіл на відключення від мережі 

централізованого опалення та улаштування 

індивідуального опалення  

 15.  Способи отримання відповіді (результату) Видається заявнику особисто 

 16. Примітка - 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                             К.В. Удовиченко 

 

 

 

 

 

 



СКЛАДЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Відділ житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської 

ради 

__________К.В. Удовиченко 

 Лиманский міський  голова 

 

 

 

___________ П.Ф. Цимідан 

                                                          

«_____» ____________2018 р. 
  

«___18__» ___07_____2018 р. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРА ТИВНОЇ ПОСЛУ 

Видача дозволу на відключення від мережі централізованого опалення та 

улаштування індивідуального опалення 

відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, 

Доденко Наталія Вікторівна – головний спеціаліст відділу ЖКГ 

Адреса:84406, Донецька обл.., м. Лиман, вул.Незалежності, буд46, 

тел.4-18-57, 4-13-68, E-mail:krasnyiliman@ukr.net 

Режим роботи: понеділок-четвер: з 800 до 1600 , п’ятниця: з 8 00 до 1500  

перерва з 1200 до 1230  
 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 
структурний 

підрозділ 

Дія (В,У,П,З) Термін 

виконання 

(днів) 

1 2 3 4 5 

1. Прийом і перевірка повноти 

пакету документів, 

реєстрація заяви, 

повідомлення замовникам 

про орієнтовний термін 

виконання 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг (ЦНАПу) 

В  Протягом 1 дня 

2. Формування 

адміністративної справи, 

реєстрація у журналі та/або 

занесення даних до реєстру 

Адміністратор 

ЦНАПу 

В  Протягом 1 дня 

3. Передача пакету документів 

на резолюцію міському 

голові 

Адміністратор 

ЦНАПу 

В  Протягом 1 дня 

4. Надання доручення 

начальнику відділу 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

щодо розгляду заяви 

(резолюція) 

Міський голова В Протягом 2-3 

дня 

5. Передача пакету документів 

начальнику відділу жкг 

міської ради 

Секретар 

міського голови 

В Протягом 3 дня 

6.  Засідання комісії з розгляду 

питань пов’язаних з 

Комісія  В Протягом 4-25 

дня 



відключення окремих 

приміщень житлових 

будинків від мереж 

централізованого опалення 

та гарячого водопостачання 

7. Підписання протоколу 

засідання комісії з розгляду 

питань пов’язаних з 

відключення окремих 

приміщень житлових 

будинків від мереж 

централізованого опалення 

та гарячого водопостачання 

Члени комісії В Протягом 26-27 

дня 

8. Підготовка витягу з 

протоколу засідання комісії 

Спеціаліст В Протягом 28 

дня 

9. Передача витягу з 

протоколу до ЦНАПу у 2-х 

примірниках 

Спеціаліст В Протягом 29 

дня 

10. Видача 1-го примірника 

витягу з протоколу заявнику 

Адміністратор В Протягом 30 

дня 

11. Передача 2-го примірника 

витягу з протоколу відділу 

ЖКГ з відміткою заявника 

про отримання 1-го 

примірника 

Адміністратор В Протягом 30 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -  30 

 

 

 

Начальник відділу ЖКГ                                             К.В. Удовиченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


