
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

13 квітня 2018 року         №117 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 21.12.2010 № 698 

«Про затвердження складу постійно діючої 

міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж централізованого опалення і гарячого 

водопостачання та Положення про постійно 

діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж централізованого опалення і гарячого 

водопостачання» 

 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком відключення окремих житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 22.11.2005 № 4, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 9 грудня 2005 року за № 1478/11758, в зв’язку з кадровими 

змінами, виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. У рішенні виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 

21.12.2010 № 698 «Про затвердження складу постійно діючої міжвідомчої 

комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

централізованого опалення і гарячого водопостачання та Положення про 

постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого 

водопостачання» пункт 1 викласти в такій редакції: 

1. Затвердити постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань 

пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення 

і гарячого водопостачання в складі: 

 

Зінченко Володимир  

Миколайович  - заступник міського голови, голова комісії; 



члени комісії: 

 

Рябека Лариса  - начальник відділу містобудування,  

Олександрівна  архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради, секретар комісії; 

 

Полторацький Віктор - інженер ДЕТЦ Управління Південної 

Іванович   залізниці (за згодою); 

 

Пляшечник Олександр - майстер ремонтної групи комунального 

Миколайович  підприємства «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств»; 

 

Тищенко Ігор  - начальник Гребінківської філії ПАТ 

Васильович  «Полтаваобленерго» (за згодою); 

 

Портянка Микола  - старший майстер Гребінківського району 

Іванович   газопостачання ПАТ «Лубнигаз» 

(за згодою); 

 

Гордієнко Олена  - заступник начальника Кременчуцького 

Євгеніївна   територіального управління філії «Центр 

будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» публічного 

акціонерного товариства «Українська 

залізниця» (за згодою); 

 

Охріменко Олександр - начальник відділу містобудування, 

Федорович   архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

(за згодою); 

 

Ворона Віталій  - провідний інспектор Гребінківського  

Васильович  районного сектору ГУ ДСНС України в  

Полтавській області (за згодою); 

 

Горбач Микола  - головний інженер ОКВ ПТГ 

Віталійович  «Лубнитеплоенерго» (за згодою); 

 

До складу комісії включається представник співвласників (власник) 

житлового будинку або уповноважена ними особа. 

 

2. Рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 № 80 «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2010 № 698 

«Про затвердження складу постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду 

питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого 



опалення і гарячого водопостачання та Положення про постійно діючу 

міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання» 

вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Заступник міського голови       В. Зінченко 


