
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 25 травня 2006 року № 246 

29 березня 2018 року Старокостянтинів   № 100 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами у виконавчому комітеті міської ради, 

установах та організаціях, представники яких входять до складу постійно 

діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів 

від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, відповідно 

до розпорядження міського голови від 28 березня 2018 року № 80/2018-рвс 

«Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

22 листопада 2005 року № 4 «Про затвердження Порядку відключення окремих 

житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої 

води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради  від 25 

травня 2006 року № 246 «Про створення постійно діючої міжвідомчої комісії 

для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого 

опалення і гарячого водопостачання», виклавши додаток до нього у новій 

редакції (додається).  
 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                   підпис                                      В. Богачук 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

25 травня 2006 року № 246 

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради 29 березня 2018 

року № 100) 

 

Склад 

постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання 

 

Богачук  

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

Кобзєв  

Віктор Валерійович 

- головний інженер комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови комісії;  

Григорук  

Сергій Васильович 

- начальник юридичного відділу комунального 

підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради, секретар комісії;  

Бабюк  

Василь Михайлович 

- начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету 

міської ради; 

Больних  

Галина Миколаївна 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу державного нагляду по дотриманню 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного  

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

 

Євтушенко  

Віталій Петрович 

- головний інженер Старокостянтинівської 

житлово-експлуатаційної контори; 

Лук’яненко  

Юрій Анатолійович 

- депутат Старокостянтинівської міської ради (за 

згодою); 

Мороз  

Ігор Володимирович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

комунального підприємства водопровідно- 
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Продовження додатка 

 

 каналізаційного господарства «Водоканал»; 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської ради; 

Перун  

Сергій Олегович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

району електричних мереж (за згодою); 

Савченко  

Олег Васильович 

- головний інженер Старокостянтинівського 

відділення ПАТ «Хмельницькгаз» (за згодою); 

Стецюк  

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

Чиж 

Сергій Володимирович 

- начальник Старокостянтинівського районного 

сектору ГУ ДСНС у Хмельницькій області (за 

згодою). 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                  В. Янзюк 

 

 


