
 

 

 

УКРАЇНА 

                                ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                 ПРОЕКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                             ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 
          ПРОЄКТ 
від ________________ № ______ 

м. Покровськ 
 

 

Про внесення змін до додатку 1 рішення виконавчого комітету від 16.04.2020 № 129 «Про 

підсумки роботи житлово- комунального господарства в опалювальний період 2019-2020 

років і завдання по підготовці до нового опалювального сезону 2020-2021 років»       

 

 

 У зв’язку з кадровими змінами, згідно листа Державної інспекції енергетичного 

нагляду України в Донецькій області від 06.05.2020 № 8/17/281-20 «Щодо підготовки до 

роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років», керуючись статтями 30, 59 Закону 

України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

Додаток 1 рішення виконавчого комітету від 16.04.2020 № 129 «Про підсумки роботи 

житлово - комунального господарства в опалювальний період  2019-2020 років і завдання по 

підготовці до нового опалювального сезону 2020-2021 років» викласти у новій редакції 

(додається). 

 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

                                                                             

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток  



до рішення виконкому міської ради 

____________№ _____ 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з контролю за підготовкою об'єктів житлово-комунального  

господарства та соціально-культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 

Луганський                                           

Андрій Олександрович                   

 

- заступник міського голови, голова комісії 

 

 

Юзипович 

Олена Володимирівна 

- начальник житлово-комунального відділу міської ради, 

заступник голови комісії 

Безпала 

Наталія  Станіславівна                                        

 

Члени комісії:  

- начальник відділу координації роботи комунальних 

підприємств житлово-комунального відділу міської ради, 

секретар комісії 

Голуб 

Марина Олександрівна 

 

- начальник відділу освіти міської ради 

Гордієнко                                            

Дмитро Володимирович                   

 

-  директор КП «Покровськтепломережа» 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

 

- начальник КП «Управління міського господарства»  

Касьян   

Микола Миколайович 

 

- депутат міської ради 

Кінц  

Віталій Володимирович 

- начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України в Донецькій             

області (за згодою) 

 

Луценко 

Владислав Володимирович 

- державний інспектор з енергетичного нагляду відділу 

енергетичного нагляду Управління Державної інспекції 

енергетичного нагляду України у Донецькій області (за 

згодою) 

 

Муляр  

Олександр Олександрович 

 

- заступник начальника Управління Державної інспекції 

енергетичного нагляду України у Донецькій області - 

начальник відділу енергетичного нагляду – головний  

державний інспектор з енергетичного нагляду у Донецькій 

області (за згодою) 

 

Пилипець 

Валентина Андріївна 

 

- в.о. генерального директора КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування»  Покровської міської ради 

Донецької області 

Супрунович 

Ірина Василівна 

 

- депутат міської ради 

Федоров  

Сергій Володимирович   

- директор  ПП «Керуюча Компанія «Комфорт» (за згодою) 

 



 

Хижняк   

Володимир Олексійович 

               

- директор  КП «Покровськводоканал» 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                             А. Жук 


