
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарства та соціальної сфери міста до роботи в 

осінньо-зимових умовах 2016-2017 років 

 

Заслухавши інформацію заступника начальника управління економіки виконавчого 

комітету міської ради Овчар С.В. про стан підготовки об’єктів житлово-комунального 

господарствам та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимових умовах              

2016-2017 років, керуючись ст.ст. 30, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника начальника управління економіки виконавчого комітету 

міської ради Овчар С.В. про стан підготовки об`єктів житлово-комунального господарства 

та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2016-2017 років взяти до 

відома. 

2. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради (Савчук М.М.), Старокостянтинівському 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

(Лактіонов О.Д.), Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.), 

Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівельному шляховому підприємству 

(Тащук В.І.), управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.): 

1) забезпечити сталу роботу комунальних підприємств та функціонування об’єктів 

соціальної сфери міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років; 

2) призначити відповідальну особу за енергоефективність, енергозбереження; 

3) забезпечити проведення щоденного аналізу споживання паливно-енергетичних 

ресурсів (газу, електроенергії, теплоенергії, інших енергоносіїв) з занесенням показників в 

журнал обліку; 

4) скласти помісячні плани раціонального використання паливно-енергетичних 

ресурсів, забезпечити економію використання енергоносіїв. 

3. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради (Савчук М.М.), Старокостянтинівському 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

(Лактіонов О.Д.), Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівельному 

шляховому підприємству (Тащук В.І.), управлінню освіти виконавчого комітету міської 

ради (Пасічник А.П.): 

1) усунути недоліки, виявлені під час комісійного обстеження 21.09.2016 року; 
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2) про результати роботи прозвітувати на черговому засіданні виконавчого 

комітету міської ради 13.10.2016 року. 

4. 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 

 

 


