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21 квітня 2021 р. №75. 

Про внесення змін до рішення виконкому  

№18 від 19.02.2020 р. «Про створення комісії  

для здійснення контролю з питань благоустрою  

та санітарного стану території  м. Гайсина» 

 

            Внести до рішення виконавчого комітету Гайсинської міської ради 

№18 від 19 лютого 2020 р. «Про створення комісії для здійснення контролю з 

питань благоустрою та санітарного стану території  м. Гайсина» такі зміни: 

1.Пункт 1рішення  викласти в новій редакції:  

«1.Створити комісію Гайсинської міської ради для здійснення контролю з 

питань благоустрою та санітарного стану на території Гайсинської міської 

територіальної громади та затвердити її персональний склад в складі: 

Стецько В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії. 

Члени комісії: 

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

благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради; 

Канишин С.Ю. – провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради; 

Бугрим Є.Д. – спеціаліст 1 категорії юридичного відділу Гайсинської міської 

ради; 

Томчишин Р.В. – головний  інженер КП «Гайсинська ЖЕК»; 

Новіцький Є.О. – головний інженер Гайсинського ККП; 

Бень М.Д. – заступник начальника управління, начальник відділу державного 

нагляду Гайсинського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (за згодою); 

Чернець С.С. – завідувач Гайсинським районним відділом лабораторних 

досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою); 

Кирилюк Д.В. – старший лейтенант ДОП Сектору ДОП ВП Гайсинського 

РУП ГУНП у Вінницькій області (за згодою); 



Мякуш В.В. – депутат Гайсинської міської ради 8 скликання, член постійної 

комісії  міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, 

житлово-комунального господарства, благоустрою та транспорту; 

Пастушенко С.В. – техніка по благоустрою КП «Гайсинська ЖЕК»; 

Голдиш Л.В.  – робітника по благоустрою Гайсинського комбінату 

комунальних підприємств. 

2.Внести  до  пункту 2 рішення та Положення про комісію для здійснення 

контролю з питань благоустрою та санітарного стану території м. Гайсина, 

затвердженого  рішення виконкому  №18 від 19 лютого 2021 року такі зміни: 

- слова в пункті 2 рішення та в тексті затвердженого  Положення про комісію 

«…санітарного стану на території м. Гайсин»  замінити словами 

«…санітарного стану на території Гайсинської міської територіальної 

громади». 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Гайсинського міського 

голову А.І.Гука. 

 

Міський голова                                    А.І.Гук 

 

 

 

 


