укрАiнл
ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА
хAPKIBcbKoI оБJIлстI

ВИКОНЛВIIИЙ KOMITET

рIшЕнItя
ьцf$

/цz-сzа

Xs

20lб року

688

Про внесення змiн ло рiшення
впконавчого KoMiTery MicbKoi ради

вiд 0l яtовтця 2014 року Jt} 524
<<Про створення постiйно дiючоi
мiяtвiдомчоi KoMicii для розгляду питань
щодо вiдключення спояtивачiв
вiл мереж чентралiзованого опалеппя
i гарячого водопостачапня>

Керlrочись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве
самовряд/ванЕя в УкраiЪi", у зв'язку з кадровими змiнаruи, виконавчий
KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:
1. Внести змirrи до рiшення виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради вiд
01 жовтня 2014 року Nо 524 <Про створення постiйно дiючоi мiжвiдомчоТ
KoMicii дlя розгJIяду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж
централiзованого опаленrrя i гарячого водопостачання)), а саме:
1 .l. Пункт 2 рiшення викJIасти в наступнiй редакцiТ: <2. Призначити
головою постiйНо дiючоi мiжвiдомчоi KoMicii для розгJUlду питань щодо
вiдключенrrя споживачiв вiд мереж ценгршliзованого опапення i гарячного
водопостачаннJl засryпника мiського голови €ршова С.А.>
1.2. Викласти додаmк 1 до рiшенrrя в новiй редакцii (додасться),
2. Кон,троль за виконанням рiшенrrя покласти на заступника мiського
голови ерцIова С.А

мiський голова
ЗалiзiЕський, 2-20-15

ъ

с.в. зЕлЕнськиЙ
с.А.
[,Ю. lвчеяко

l

Додsток
до рiшеЕяя впкояавчого
KoMiTgTy Micbкol рдди
эll dЯ О9 20lб року Ng683

склАд

цоgтiйно дiючоi мiжвiдомчоi koMicii для розглялу питань щодо
вiдк,iIючення спояtивачiв вй мереж цептралiзованого опалення
гарячого водопостачання

i

Голова KoMicfi:
l. ершов
- заступник мlського голови
Сергiй Антонович
Заступник голови KoMicii:
нача-пьник
житлово2. зАJпзIнськии
).правлlння
комунальною юсподарств:t та будiвництва
Олекса*цр Миколайович
Лозiвськоi мiськоi ради
Секретар KoMicii:
- начлIьник вiдцiлу реформуванlrя та
з. гАдяIФкА
юридичною супроводу управлiння житловоСвiтлана Воло,шимирiвна
комунаJIьного господарства та будiвництва
Лозiвськоi MicbKoi ради
Члепи KoMicii:
- дирекюр коtfJлмьного пlдприсмства
4. БЕрЕзуtъкиЙ
<Теплоенерго> Лозiвськоi MicbKoi рали
Володr,пuир Iванович
- начаJlьник Лозiвського району розполiльчих
5. з}ъАIIIЕв
епектричн}о( мереж (за згодою)
Олексiй Олександрович
- дирекюр коlчIу{alльного пiдприсмства
6. кАJIVIурАтов
<Лозоваводокана:I> Лозiвськоi MicbKoi рали
Iльяс Султамуратович
- головний iнженер Красноградського
7. колсснIков
гд}ового
експлуатацll
Вiкгор Алатолiйович
управлlння
господарства

8.кошJUк
IHHa Пе,трiвна
9.

MУCI€HKO

Вiкюр Миколйович
l0.

стЕгIАновА

Олена СергiiЪна
11.

ФндокввиtI

Олена Григорiвна

Керуюча справамI|
впконавчого KoMiTery
змiзьський о,м

ъ

fИТ

<Харкiвгаз> (за згодою)

-

начаJIьник вiддiлу мiстобудування,

-

начальник юридичною вiддiлу апарату

архiтекryри та земельних вiдносин Лозiвськоi
MicbKoi рали
- начдIьник районного вiддiлу Головною
Управлiнrrя flержавноI служби налзвичайних
сrryацiй Украiни XapKiBcbKoi областi
виконавчого KoMiTeýr ЛозiвськоТ MicbKoi ради
- дирекmр коIо/нального пiдприемства
<Житлова управJrяюча компанiя> Лозiвськоi
MicbKoi ради

awL

Л.А. Шульгiнова

