
 

УКРАЇНА 

                                ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                 ПРОЕКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

від _17.07.2019_ №____278__ 

м. Покровськ 
 

 
Про затвердження нового складу постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та постачання 

гарячої води при виконкомі Покровської міської ради 

 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення комплексного підходу до 

організації процесу відключення споживачів від мереж централізованого теплопостачання та 

влаштування систем індивідуального опалення, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2005 р. № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовідведення» (зі 

змінами), наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України “Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків 

від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від 

централізованого теплопостачання» від 22.11.2005 р. № 4 (зі змінами), керуючись статтями 

40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий склад постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та постачання 

гарячої води при виконкомі Покровської міської ради (додається). 

 

 2. Додаток 1 рішення виконавчого комітету від 15.08.2018 № 279 визнати таким, що 

втратив чинність. 

 

 

 

В.о.міського голови    І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  виконкому міської ради 

від _17.07.2019_ №____278__ 

 

Склад 

постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води  

при виконкомі Покровської міської ради 

 

Луганський заступник міського голови, голова 

Андрій Олександрович комісії 

Гордієнко   директор КП «Покровськтепломережа», 

Дмитро Володимирович заступник голови комісії  

Безпала начальник відділу координації роботи   

Наталія Станіславівна комунальних підприємств житлово- 

 комунального  відділу міської ради,  

 секретар комісії 

Члени комісії: 

Аржавітін начальник відділу містобудування,   

Валерій Віталійович архітектури та земельних відносин  

 міської ради  

Бєлов начальник Красноармійського управління  

Валерій Миколайович по газопостачанню та газифікації (за згодою)     

Вуйцик  начальник Покровського РЕМ  

Мирослав Володимирович АТ «ДТЕК Донецькі електричні  

 мережі» (за згодою) 

Диндимарченко  директор КП «Покровський центр єдиного  

Юлія Олександрівна замовника Донецької області» 

Касьян депутат міської ради (за згодою) 

Микола Миколайович  

Наумова     заступник начальника загону з організації                                                                                                     

Тетяна Іванівна запобігання НС 9 ДПРЗ  ГУ ДСНС  

 України  у Донецькій області, капітан  

 служби ЦЗ (за згодою) 

Смаль  начальник юридичного відділу 

Олег Павлович міської ради 

Неголюк депутат міської ради (за згодою) 

Костянтин Олександрович 

Хижняк  директор КП «Покровськводоканал»  

Володимир Олексійович   

Юзипович начальник житлово-комунального відділу 

Олена Володимирівна міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради        А. Жук 


