
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                             

                                  
РІШЕННЯ 

VІ сесії міської ради VIІІ скликання 

 
25 лютого 2021 року № 39                      

м. Шепетівка                                                                                                                                                                   

 

Про внесення змін в рішення LXXIV сесії  

міської ради VII скликання  № 8 від 11.06.2020р. 

"Про затвердження  Порядку  і складу комісії  

по розгляду звернень щодо відключення  

споживачів від системи центрального опалення" 

 

 

             З метою розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з відключенням від 

мереж централізованого теплопостачання, у зв'язку з кадровими змінами, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення LXXIV сесії міської ради VII скликання  № 8 від 

11.06.2020р. "Про затвердження  Порядку  і складу комісії по розгляду звернень щодо 

відключення споживачів від системи центрального опалення" та викласти його у новій 

редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                Віталій БУЗИЛЬ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Додаток 1 

до рішення  VІ сесії   міської ради   

VIІІ скликання 

25.02.2021 р. № 39 

 

СКЛАД 

  постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем 

(мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води 

 
 

Ялоха Ігор Станіславович перший заступник  міського голови, голова 

комісії; 

 

Гудзик Юрій Андрійович начальник управління житлово-

комунального господарства Шепетівської 

міської ради, заступник голови комісії; 

 

Ружанська Наталія Вікторівна головний спеціаліст-економіст відділу  

утримання та розвитку інфраструктури міста 

управління житлово-комунального 

господарства – секретар комісії. 

Члени комісії :  

  

Биков Віталій Петрович директор Шепетівського комунального     

підприємства водопровідно-каналізаційного   

господарства (за згодою); 

 

Бондарєв Максим Васильович депутат Шепетівської міської ради – голова 

постійної комісії з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального 

господарства , підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (за 

згодою); 

 

Балицька Інна Володимирівна головний спеціаліст відділу містобудування 

та архітектури; 

 

Гунчук Олександр Васильович головний інженер АТ «Хльницькобленерго»  

Шепетівського РЕМ (за згодою); 

 

Діхтярук Олександр Леонтійович 

 

 

технічний директор ПрАТ «Шепетівкагаз»     

(за згодою) 

Зозуля Наталія Анатоліївна директор  Шепетівського комунального 

архітектурно-планувального підприємства; 

 

Кушнір Володимир Ярославович 

 

 

Матвійчук Віктор Леонідович 

 

 

 

 

директор КП "Шепетівське підприємство  

теплових мереж" (за згодою); 

 

начальник Шепетівського районного сектору 

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 

підполковник служби цивільного захисту (за 

згодою); 

 



Поліщук Микола Володимирович 

 

 

Рацинська Ольга Борисівна 

 

 

начальник юридичного відділу ШПТМ (за 

згодою); 

 

провідний фахівець відділу державного 

контролю за дотриманням санітарного 

законодавства Шепетівського РУ ГУ 

держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

  

Тихончук Роман Миколайович директор ПП «Управлінська компанія    

«Управдом» (за згодою); 

 

Цегеля Василь Дмитрович директор ПП «Управлінська компанія  

«Житлофонд» (за згодою); 

 

Ліфаса Віра Вікторівна 

 

голова правління Асоціації ОСББ 

«АЛЬЯНС» (за згодою); 

 

Голови ОСББ (за згодою) 

 

  

 

 

 

Начальник управління  

житлово-комунального  господарства                                                         Юрій ГУДЗИК 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   Роман ВОЗНЮК 

 


