
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

(восьме скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

08 липня 2022 року   м. Рівне     № 2126 

 

 

Про внесення змін і доповнень  

до Програми відшкодування різниці  

між тарифами на послуги з постачання  

теплової енергії для потреб населення,  

встановленими уповноваженими органами,  

на 2021–2022 роки, затвердженої  

рішенням Рівненської міської ради  

від 09.12.2021 № 1699 

 

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

"Про житлово-комунальні послуги", з метою перевірки кількості спожитої 

теплової енергії за підсумками опалювального сезону 2021–2022 років 

Рівненська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 

09.12.2021 № 1699 (зі змінами і доповненнями) Програми відшкодування 

різниці між тарифами на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення, встановленими уповноваженими органами, на 2021–2022 роки 

(далі – Програма) зміни, якими передбачено створення комісії з перевірки 

кількості спожитої теплової енергії за підсумками опалювального сезону  

2021–2022 років у рамках Програми згідно з додатком до Програми, що 

додається. 

2. Розділ 8 "Контроль за виконанням Програми" доповнити абзацом такого 

змісту:  

"За підсумками опалювального сезону 2021–2022 років комісія, створена 

згідно з додатком до Програми, здійснює перевірку кількості спожитої теплової 

енергії (Гкал). Комісії забезпечити організацію роботи, за результатами якої 

скласти акт. Акт комісії оприлюднити на сайті Рівненської міської ради в 

розділі "Новини" не пізніше трьох робочих днів після його складання". 
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3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 

питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 

комісії з питань міського господарства, транспорту, зв’язку та екології, 

секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови 

Ігорю Кречкевичу, а організацію його виконання – директору Департаменту 

економічного розвитку Рівненської міської ради Володимиру Липку. 

 

 

 

Міський голова        Олександр ТРЕТЯК 

 



Додаток 

до рішення Рівненської 

міської ради  

08.07.2022 № 2126 

 

Склад комісії 

з перевірки кількості спожитої теплової енергії за підсумками  

опалювального сезону 2021–2022 років у рамках Програми 

 

Голова комісії – Ігор Кречкевич, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

Члени комісії: 

Заступник голови комісії – Володимир Липко, директор Департаменту 

економічного розвитку Рівненської міської ради. 

Секретар комісії – Наталія Глазкова, начальник відділу тарифної політики – 

юрист Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради. 

Руслан Гудима – директор Департаменту інфраструктури та благоустрою 

Рівненської міської ради. 

Олександр Колесник – заступник начальника відділу житлової політики 

управління житлово-комунального господарства Департаменту інфраструктури 

та благоустрою. 

Андрій Іванов – головний спеціаліст відділу житлової політики управління 

житлово-комунального господарства Департаменту інфраструктури та 

благоустрою. 

Олександр Ющук – директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Рівнетеплоенерго". 

Антон Заглинський – директор Комунального підприємства 

"Квасилівтеплоенерго" Рівненської міської ради. 

Тарас Ілючок – голова правління ПрАТ "ЕСКО-РІВНЕ". 

Володимир Валявка – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Оксана Майборода – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Олена Хотенко – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Анатолій Чугуєвець – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Роман Денисюк – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Сергій Васильчук – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Василь Харковець – депутат Рівненської міської ради (за згодою). 

Лариса Єфімова – головний спеціаліст відділу муніципальних проектів 

Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради. 

Валентина Савчук – головний спеціаліст відділу муніципальних проектів 

Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради. 

 

 

 

Секретар міської ради       Віктор ШАКИРЗЯН 


