
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

27 січня 2022 року                      м. Шепетівка                                    № 15 
 
Про створення комісії для проведення 
санітарних рейдів 
 

Для покращення санітарного стану міста та керуючись ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»”,  виконавчий  комітет  міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Створити комісію для проведення санітарних рейдів по забезпеченню чистоти і 

належного  утримання об’єктів благоустрою на території м. Шепетівка у такому складі: 
 
Ґудзик Юрій Андрійович - начальник управління житлово-

комунального господарства, голова 
комісії; 

Остапчук Анатолій Анатолійович - начальник  адміністративно-комунальної 
інспекції, заступник голови комісії; 

Янда Наталія Борисівна - інспектор технік  благоустрою управління 
житлово-комунального     господарства, 
секретар комісії; 

Попенчук Володимир Леонідович - старший інспектор-контролер 
адміністративно-комунальної інспекції, 
член комісії; 

Цвіркун Павло Ігорович - головний спеціаліст управління житлово-
комунального господарства, член комісії 

Дорощук Руслан Ростиславович - начальник відділу містобудування та 
архітектури управління містобудування, 
архітектури та регулювання земельних 
відносин, член комісії; 

Мазурець Наталія Миколаївна - начальник відділу земельних відносин 
відділу містобудування та архітектури 
управління містобудування, архітектури та 
регулювання земельних відносин, член 
комісії; 

Малик  Михайло Петрович   - начальник відділу з питань ДАБК; 
Ковальчук  Олександр Миколайович       - спеціаліст 1 категорії відділу з питань ДАБК 

 
Представник органів Шепетівського  ВП ГПНП  в Хмельницькій області, 

Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, 
Шепетівського районного  управління Головного управління держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області, приватного підприємства «Управлінська компанія «Управдом», 
приватного підприємства «Управлінська компанія «Житлофонд», комунального 
підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 
ради» включається до складу комісії у разі необхідності. 
 



2. Визначити днем роботи комісії кожну середу місяця. 
3. Керівнику КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» (директор 

Шайнога Ю.М.) забезпечити комісію автотранспортом для здійснення санітарних рейдів. 
4. Надати право керівникам підприємств делегувати своїх представників. 
5. Результати роботи комісії оформляти актами перевірок, які надавати на 

затвердження міському голові або заступнику міського голови. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради В. Янушевського та начальника управління житлово-комунального 
господарства Ю. Гудзика. 

 
 

 
Міський голова                                                                       Віталій БУЗИЛЬ    

 


