
   

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

 22 січня 2018 року                                                                             №  18 

 

 

 

Про створення постійно діючої  

комплексної робочої групи з питань  

забезпечення надійності та безпеки  

експлуатації об’єктів соціальної  

інфраструктури Гребінківської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 

10.01.2018 №15 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 31.08.2017 № 563» з метою забезпечення надійності 

та безпеки експлуатації  об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема 

навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, а також 

будівель адміністративного призначення, виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити постійно діючу комплексну робочу групу з питань 

забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури Гребінківської об’єднаної територіальної громади (далі – 

робоча група) в складі: 

 

Волошин Валерій 

Андрійович               - заступник міського голови, голова робочої групи; 

 

Рябека Лариса  

Олександрівна          - начальник відділу містобудування, архітектури та  
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                                          житлово-комунального господарства  

                                          виконавчого комітету Гребінківської міської  

                                          ради, секретар робочої групи; 

 

члени групи: 

 

Панченко Анатолій 

Петрович                       - начальник відділу освіти виконавчого комітету 

                                          Гребінківської міської ради; 

 

Бондаренко Наталія  

Борисівна                       - начальник фінансового відділу виконавчого  

                                           комітету Гребінківської міської ради; 

Зінченко Андрій 

Васильович                    - начальник відділу інфраструктури,  

                                          муніципальних ініціатив, інвестицій та  

                                          енергоменеджменту виконавчого комітету  

                                          Гребінківської міської ради; 

Ільчук Олександр 

Володимирович             - директор Гребінківського міського Будинку  

                                           культури (за згодою); 

Ворона Віталій  

Васильович                    - провідний інспектор Гребінківського РС ГУ          

                                          ДСНС України у Полтавській області  

                                          (за згодою); 

Шніт Юрій  

Георгійович                    - начальник Гребінківського управління ГУ   

                                           Держпродспоживслужби в Полтавській  

                                           області (за згодою); 

Пляшечник Олександр  

Миколайович                 - майстер ремонтної групи КП «Гребінківський  

                                           комбінат комунальних підприємств». 

 

2. Робочій групі інформувати Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської облдержадміністрації про проведені перевірки у встановлений 

термін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Волошина В.А.     

 

 

 

Міський голова                                                                               В. Колісніченко 
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Підготовлено: 

 

Заступник міського голови                                                                 В. Волошин 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                 В. Зінченко 

 

Секретар міської ради                                                                         Л. Цапенко 

 

Секретар виконавчого комітету 

міської ради                                                                                          В. Лисогор 
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