
                                                                
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
18  серпня 2021 р. №165 
Про створення комісії з питань підготовки  

підприємств житлово-комунального господарства,  

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в умовах осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років. 

  

На виконання Плану заходів з підготовки підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р., 

затверджених  розпорядженням голови Вінницької обласної державної 

адміністрації №458 від 27.05.2021 р. «Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 

соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р.», 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1.Створити та затвердити склад комісії для забезпечення своєчасного початку та 

сталого проходження опалювального сезону, організацій упередження аварій та 

проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення 

Гайсинської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 

р.р. згідно додатку, що додається до цього рішення. 

2.Комісії продовжити розглядати питання щодо стану готовності підприємств, 

установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 

комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу 

Гайсинської міської територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 р.р. 

4.Забовязати керівників комунальних підприємств, відділ освіти  та відділ 

культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради звітувати про підготовку 

підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового 

комплексу Гайсинської міської територіальної громади до роботи в умовах 

осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р. відповідно до затвердженого плану 

заходів (Розпорядження голови Вінницької ОДА №458 від 27.05.2021р.). 

5.Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації протягом серпня-

листопада 2021 року стан підготовки житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери Гайсинської 

міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого. 

Міський голова                                                             А.І.Гук 



 

 

                                                                    Додаток 

                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                      від 18 серпня 2021 р. №165     . 

 

СКЛАД 

комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, 

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в 

умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 р.р.  

Гайсинської міської територіальної громади 

 

Гук А.І., Гайсинський міський голова, голова комісії; 

Пашистий І.О., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих   

                           органів ради,  заступник голови комісії;  

Кучерук В.В., завідувач сектору цивільного захисту та надзвичайних   

                          ситуацій загального відділу Гайсинської міської ради,    

                          секретар комісії. 

Члени комісії: 

Бабій Т.В., начальник фінансового управління Гайсинської міської ради; 

Новіцький О.С., начальник КП «Гайсинська ЖЕК»; 

Ковальчук В.А., начальник Гайсинського ККП; 

Безпалько О.О., директор КП «Гайсинводоканал»; 

Колеснік В.І., директор КП «Гайсинтеплотехсервіс»; 

Юрчак В.П., в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ,  

                      благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради; 

Міщенко О.О., начальник юридичного відділу  Гайсинської місської ради; 

Шрамко В.М., начальник відділу освіти Гайсинської міської ради; 

Ричков М.Л., начальник відділу культури молоді та спорту Гайсинської   

                        міської ради; 

        Древинський В.І., державний інспектор з енергетичного нагляду відділу   

                                       енергетичного нагляду Управлінням Держенергонагляду   

                                        у Вінницькій області.  

          

Секретар виконкому                                            А.П.Філімонов 

 


