
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №631 і від 11 жовтня 2016 року№710 для 

забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Розміру бюджетного 

призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, відділ культури миргородської міської 

ради надає таку інформацію: 

14 січня 2022 року Відділом культури миргородської міської ради було опубліковано оголошення на 

очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі кошторисних призначень та лімітів затверджених 

рішенням Миргородської міської ради на потребу 2022 року для закладів культури Миргородської міської 

ради. 

(Код за ДК 021:2015 - 09320000-8–Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової 

енергії) – на суму - 1915519,34 грн. за посиланням – ID: UA-2022-01-14-000764-a 

Технічні та якісні характеристики закупівлі, послуг з централізованого опалення та постачання 

гарячої води 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) визначено, що державна політика у 

сфері житлово-комунальних послуг базується, зокрема, на принципі дотримання встановлених стандартів, 

нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг. При цьому, 

статтею 7 Закону визначено, що до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-

комунальних послуг, зокрема, належить: забезпечення населення житлово-комунальними послугами 

необхідних рівня та якості; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів 

у сфері житлово-комунальних послуг. 

 

з централізованого опалення - нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку 

садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку 

та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку. 

 

Вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від 

нормативних визначені у додатку до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або 

надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

17.02.2010 № 151 (далі – Порядок). 
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