
У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

   від ”  8 ” вересня 2017 року                                  №  78 

 

Про створення комісії  з перевірки 

готовності теплопостачальних 

підприємств до роботи в осінньо- 

зимовий період 2017/2018 року 

 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 30,  

ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, розділом Х 

Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України                    

від 10 грудня 2008 року № 620/378, з метою вчасного початку опалювального 

сезону: 

 

1. Створити комісію з перевірки готовності теплопостачальних 

підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року у складі  

згідно з додатком.  

 2.   Комісії в термін до 15 вересня 2017 року визначити стан готовності 

теплопостачальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період               

2017/2018 року.  

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мосіна О.В. 

 

 

Міський голова                                                                                       А. Райкович 

 

Михальська  24 84 55                

        



Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       «____»____________ 2017 

       №______ 

 

 

СКЛАД  

комісії з перевірки готовності теплопостачальних підприємств до роботи в 

осінньо-зимовий період 2017/2018 року 

 

Голова комісії 

 

Мосін     -     заступник міського голови з питань  

Олександр Володимирович        діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

Кухаренко     -     начальник Головного управління  

Віктор Іванович                житлово-комунального господарства 

 

Секретар комісії 

 

Михальська                                       -      головний спеціаліст відділу капітального 

Альона Юріївна                                        ремонту, реформування та розвитку 

             житлово-комунального господарства 

           Головного управління житлово- 

       комунального господарства 

 

Члени комісії: 

 

Давидчук                                   -     директор КП «Кіровоградське  

Валентина Миколаївна                           водопровідно-каналізаційне 

господарство» 

 ОКВП «Дніпро-Кіровоград»  

 

Довгаль                                               -     начальник КП «ЖЕО № 3» КМР»  

Олександр Васильович 

 

Запорожець                                        -     начальник КП «ЖЕО № 4» КМР»  

Людмила Миколаївна 

 

Ковальова                                          -     начальник КП «ЖЕО № 1» КМР»  

Світлана Миколаївна 

 

Колос                                                 -     спеціаліст І категорії управління  

Юрій Юрійович                                      з питань надзвичайних ситуацій та  

  цивільного захисту населення  
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Копійчук                                           -      інспектор Державної інспекції 

Сергій Васильович                       з енергетичного нагляду за режимами  

споживання електричної та теплової 

енергії (за згодою) 
 

Руденко                                             -      головний інженер КМРЕМ  

Сергій Валентинович                              ПрАТ «Кіровоградобленерго»  (за згодою) 
 

Русаков                                             -       перший заступник директора з  

Володимир Миколайович                       виробництва та експлуатації - головний 

 інженер ДП «Кіровоградтепло» 

 ТОВ «ЦНТІ УНГА» (за згодою) 

 

Савченко            -        заступник начальника Головного  

Тетяна Миколаївна          управління житлово-комунального 

              господарства 
 

Сидоренко                                        -       начальник КП «ЖЕК № 9» КМР»  

Юрій Григорович 
 

Токар                                                 -       старший інспектор Державної інспекції 

Олег Іванович                       з енергетичного нагляду за режимами  

споживання електричної та теплової 

енергії (за згодою) 
 

Токар                                                 -       інспектор Державної інспекції 

Світлана Михайлівна                       з енергетичного нагляду за режимами  

споживання електричної та теплової 

енергії (за згодою) 
 

Тимофієв                                          -        заступник головного інженера  

Сергій Вікторович                                    ВАТ «Кіровоградгаз» (за згодою) 

 

Челядінов                                         -        головний інженер КП «Теплоенергетик»  

Валерій Іванович 
 

Шпильова                                       -       заступник начальника відділу капітального 

Тетяна Володимирівна                            ремонту, реформування та розвитку 

            житлово-комунального господарства 

          Головного управління житлово- 

      комунального господарства 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                                В. Кухаренко 
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