
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

17 липня  2018 року  Старокостянтинів   № 242/2018-р 

 

Про створення робочої групи з 

перевірки стану підготовки 

комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради до роботи в 

опалювальний період 2018-2019 років 
 

 

З метою проведення перевірки стану підготовки комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради до роботи в опалювальний період 2018-

2019 років, відповідно до розпорядження міського голови від 17 липня 

2018 року № 199/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Стецька С.А., 

Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу з перевірки стану підготовки комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради до роботи в опалювальний період 2018-

2019 років у складі згідно з додатком. 

 

2. Робочій групі перевірити обсяг виконання робіт по підготовці 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради до роботи в опалювальний 

період 2018-2019 років до 20 липня 2018 року. 

 

3. Про результати перевірки стану підготовки комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради до роботи в опалювальний період 2018-

2019 років проінформувати міського голову до 24 липня 2018 року. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
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міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Заступник міського голови,  

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради                          підпис               В. Камінська 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

17 липня 2018 року № 242/2018-р 

 

Склад робочої групи з перевірки стану підготовки комунального підприємства 

по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради до роботи в опалювальний період 2018-2019 років 

 

Камінська 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради, голова робочої групи; 

Грозян 

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови робочої групи; 

Вельма  

Людмила Юріївна 

- головний спеціаліст управління економіки 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

робочої групи; 

Більчук 

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Денега 

Олександр Володимирович 

- начальник Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори; 

Лактіонов 

Олександр Дмитрович 

- директор комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»; 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської 

ради; 

Прокопчук 

Денис Юрійович 

- головний спеціаліст з питань охорони праці 

відділу з питань праці та соціально-трудових 

відносин управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

Мороз 

Ірина Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

охорони, раціонального використання  

природних ресурсів та благоустрою 

виконавого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                    В. Янзюк 

 

 


