
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про усунення недоліків, виявлених під 

час комісійного обстеження стану 

підготовки об’єктів міста до роботи в 

осінньо-зимових умовах 2016-2017 років 

 

 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Савчука М.М., директора Старокостянтинівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Лактіонова О.Д., начальника Старокостянтинівського комунального ремонтно-

будівельного шляхового підприємства Тащука В.І., начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради Пасічника А.П. про усунення недоліків, виявлених під 

час комісійного обстеження стану підготовки об’єктів міста до роботи в осінньо-зимових 

умовах 2016-2017 років 21.09.2016 року, керуючись ст.ст. 30, 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію директора комунального підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Савчука М.М., директора Старокостянтинівського 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Лактіонова О.Д., начальника Старокостянтинівського комунального ремонтно-

будівельного шляхового підприємства Тащука В.І., начальника управління освіти 

виконавчого комітету міської ради Пасічника А.П. про усунення недоліків, виявлених під 

час комісійного обстеження стану підготовки об’єктів міста до роботи в осінньо-зимових 

умовах 2016-2017 років 21.09.2016 року взяти до відома. 

2. До 30.10.2016 року усунути недоліки: 

1) управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.) провести 

частковий ремонт у ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, у ДНЗ №2 утеплити віконні блоки, 

відремонтувати покриття на даху; 

2) комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради (Савчук М.М.) встановити огорожу на котельні по  

вул. Федорова, 48/3; 

3) Старокостянтинівському комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» (Лактіонов О.Д.) визначитися з доцільністю 

будівництва свердловини №7; 

Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємству 

(Тащук В.І.) виконати роботи по грейдеруванню дорожнього покриття по вул. Варчука. 
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3. Створити комісію з обстеження результатів виконаних робіт, передбачених 

пунктом 2 рішення, у складі: 

 

Камінська  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради, голова комісії; 

Станіславська  

Ірина Олексіївна 

- головний спеціаліст управління економіки виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

Більчук  

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконавчого комітету міської  

ради; 

Гайдамащук  

Віталій Зотович 

- член виконавчого комітету міської ради (за згодою); 

Ганжа  

Сергій Михайлович 

- член виконавчого комітету міської ради (за згодою); 

Кучерук  

Сергій Сільвестрович 

- директор Старокостянтинівського професійного ліцею (за 

згодою); 

Поліщук 

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради. 

 

4. Комісії до 10.11.2016 року провести обстеження результатів виконаних робіт, 

передбачених пунктом 2 рішення. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 
 

 

 

Заступник міського голови                                 підпис                                     В. Камінська 

 

 

 
 

                                                  

 

 


