
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 24.04.2018 р. № 50  

м. Кам’янка 

 

Про затвердження складу  

постійно діючої міжвідомчої  

комісії по розгляду питань щодо  

відключення споживачів від  

мереж ЦО і ГВП. 

 

        Відповідно до ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконкому Кам’янської міської ради від 22.12.2015 р. № 128  

«Про затвердження складу постійно діючої міжвідомчої комісії по розгляду 

питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.10.2007р. № 1268 «Про внесення змін до 

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та 

гарячої води і водовідведення», наказу Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України № 169 від 06.11.2007р. «Про затвердження 

Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005р. № 4» затвердженого в 

Міністерстві юстиції України 28.11.2007р. за № 1320/14587, Порядку 

відключення окремих житлових будинків від мереж центрального опалення та 

постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання, – 

                                       виконком міської ради – в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити склад постійно діючої міжвідомчої комісії по розгляду питань 

щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 

водопостачання: 

Голова комісії:  

Нечиталюк О.В. – заступник  міського голови з питань                              

діяльності виконавчих органів ради; 

Секретар комісії: 

Монзуль А.О. – спеціаліст 1 категорії відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інвестицій виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради; 

Члени комісії: 

Темний О.Б. – директор Кам’янського комунального підприємства теплових 

мереж; 

Пишенко В.М – Начальник КП «Кам’янка-Житло» 



Ткаченко В.О. – провідний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інвестицій виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради; 

Скринник В.І. – головний інженер Кам’янського УЕГГ (за згодою); 

Пашковська О.Б. – спеціаліст 1 категорії (юрист) відділу організаційно-

кадрової роботи. 

2. Рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради № 128 від 

22.12.2015 року «Про затвердження складу постійно діючої міжвідомчої 

комісії по розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і 

ГВП» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійно діючої 

міжвідомчої комісії по розгляду питань щодо відключення споживачів від 

мереж ЦО і ГВП, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

Міський голова                       В.І.Тірон 

 


