
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 144 

від 03 жовтня 2019 року 

м. Заставна 

 

Про утворення постійно діючої комісії 

для розгляду питань щодо відключення споживачів  

від систем (мереж) централізованого опалення  

(теплопостачання) та постачання гарячої води 

 

 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та 

постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 26 

липня 2019 року № 169, враховуючи необхідність, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Утворити постійно діючу комісію для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води при Заставнівській міській раді. 

2. Затвердити персональний склад комісії для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води при Заставнівській міській раді, а 

саме: 

Голова комісії: Романець Наталія Іванівна – заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

Заступник голови комісії: Грушецький Віталій Петрович – начальник 

Заставнівського ЖЕУТВЗ. 

Секретар комісії: Ткач Андрій Васильович – начальник відділу правової та 

організаційної роботи. 

Члени комісії: 

1. Павчак Мирослава Михайлівна – депутат міської ради (за згодою) 

2. Сивирин Ігор Мирославович – депутат міської ради (за згодою) 

3. Найда Петро Миколайович – директор ПП «НадПредТеплосервіс» (за 

згодою); 
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4. Лупачов Денис Миколайович – директор ТОВ «Генеруюча компанія 

«Укрспецтепло» (за згодою); 

5. Михайлюк Василь Костянтинович – старший майстер Заставнівської 

дільниці АТ «Чернівцігаз» (за згодою); 

6. Ковалик Василь Іванович – начальник Заставнівського РЕМ (за згодою); 

7. Звоздецький Іван Степанович – головний інженер Заставнівського 

ЖЕУТВЗ; 

8. Косар Марічка Юріївна – начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту міської ради; 

9. Фалібога Сергій Васильович – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення Заставнівської РДА (за згодою). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Радиша В.Й. 

 

 


