
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від "07"липня 2021 року  №132
ві___” ____________ 2021 року                                                 № _____
Про затвердження нового складу робочої
групи щодо вивчення питання
використання об’єктів теплопостачання,
які закріплені на праві господарського
відання за КП «Теплоенергетик» і не
використовуються у технологічному
процесі виробництва та постачання
тепла

Керуючись  статтею  42  та  пунктом  5  статті  60  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  лист  ТОВ  «АЛЬФА
ГРАУНД» від  18 травня  2021 року №  18/05 та протокол  засідання   робочої
групи щодо  вивчення питання  використання об'єктів  теплопостачання,  які
закріплені  на  праві  господарського  віддання за  КП  «Теплоенергетик»  і  не
використовуються  у  технологічному  процесі  виробництва  та  постачання
тепла від 26 травня 2021 року № 3:

1.  Затвердити  новий  склад  робочої  групи  щодо  вивчення  питання
використання  об’єктів  теплопостачання,  які  закріплені  на  праві
господарського  відання  за  КП  «Теплоенергетик»  і  не  використовуються  у
технологічному процесі виробництва та постачання тепла,  у новій редакції
згідно з додатком.

2.  Робочій  групі  вивчити  об'єкти,  вказані  в  пункті  1  даного
розпорядження,  та внести пропозиції  щодо подальшого їх  використання в
термін до 30 липня 2021 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти  1, 2 розпорядження
міського голови від  26 березня  2021 року №  51 «Про затвердження складу
робочої  групи  щодо  вивчення  питання  використання  об’єктів
теплопостачання,  які  закріплені  на  праві  господарського  відання  за
КП  «Теплоенергетик»  і  не  використовуються  у  технологічному   процесі
виробництва та постачання тепла».

Міський голова                        Андрій РАЙКОВИЧ

Алла Усатова 35 83 28



Додаток
до розпорядження міського голови
«07»липня 2021 року № 132

СКЛАД
робочої групи щодо вивчення питання використання об’єктів

теплопостачання, які закраплені на праві господарського відання за
КП «Теплоенергетик» і не використовуються у технологічному  процесі

виробництва та постачання тепла

Співголови робочої групи:

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів ради

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

- заступник міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів ради

Секретар робочої групи

УСАТОВА
Алла Леонідівна

- начальник відділу організаційного
та правового забезпечення
управління комунальної власності

Члени робочої групи:

БІЛОКІНЬ
Сергій Валентинович

- начальник управління
капітального будівництва

ПАСЕНКО
Алла Сергіївна

- начальник управління комунальної
власності

МИХАЛЬСЬКА
Альона Юріїівна

- головний спеціаліст відділу з
ремонту та розвитку житлово-
комунального господарства
Головного управління житлово-
комунального господарства

ОСТАПЧУК
Олександр Миколайович

- представник підприємства
ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД»



ПІЛЬЧІК
Тетяна Станіславівна

2

-

Продовження додатка

заступник начальника відділу
проведення перевірок управління з
питань запобігання і виявлення
корупції

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

- заступник начальника Головного
управління житлово–
комунального господарства

ФУРМАН
Діана Володимирівна

- начальник відділу орендних
відносин управління комунальної
власності

ХРАПАК
Олександр Васильович

- заступник начальника управління
з питань запобігання і виявлення
корупції

ЧЕЛЬНИК
Олександр Семенович

- директор КП «Теплоенергетик»

ЧЕЛЯДІНОВ
Валерій Іванович

- головний інженер
КП «Теплоенергетик»

Начальник управління
комунальної власності Алла ПАСЕНКО


