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Вінничани – з новими тарифами на тепло : Об'єднання "Самопоміч" – Вінницька область
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Вінничани – з новими тарифами на тепло

Створення Наглядової ради в КП «Вінницяоблтеплоенерго», встановлення тарифів на теплову енергію,
проблеми екології – всі ці питання розглянули на черговому засіданні постійної комісії обласної ради з
питань ЖКГ, енергозбереження та енергоефективності на чолі з головою комісії, депутатом облради ПП
«Об’єднання «Самопоміч» Андрієм Ковальовим. Жвава дискусія тривала більше 3-х годин. Одним із
важливих питань порядку денного став проект рішення «Про критерії обов’язковості утворення Наглядової
ради в КП «Вінницяоблтеплоенерго», ініційований головою постійної комісії обласної ради Андрієм
Ковальовим:
- Ми маємо проект Рішення про створення навколо Вашого підприємства Наглядової ради, але хочу
зазначити, що цей порядок передбачає утворення Наглядових рад навколо будь-якого обласного
підприємства. Зараз ми лише починаємо його обговорювати, в подальшому сподіваємося втілити цей
задум у життя.
Цим проектом депутат від “Самопомочі” намагається досягти більшої прозорості діяльності
облтеплоенерго. Багато громадських діячів були задіяні в дискусії, тривали суперечки. Депутати
одноголосно підтримали даний проект та прийняли рішення розіслати зазначений документ для
обговорення та напрацювання пропозицій Департаментам та Управлінню спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької області.
Нові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для населення та
бюджетних установ представив начальник закладу «Вінницяоблтеплоенерго» Валерій Довбанюк. Після
прискіпливого розгляду проекту та великої кількості запитань депутати погодили встановлення нових
тарифів, які запропонував КП «Вінницяоблтеплоенерго».
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації
презентував звіт про готовність Вінницької області застосувати міри щодо обмеження використання
побутових відходів, який передбачає з 1 січня наступного року заборону утилізації твердих відходів без
отримання відповідного дозволу. Разом з представниками влади шукали шляхи вирішення проблеми. За
результатами обговорення депутати прийняли інформацію до відома та вирішили напрацювати пропозиції
разом із Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області. Члени комісії мають звернутись у вищі
органи влади, аби законодавчо посилити відповідальність за переробку побутового сміття.
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