
 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.08.2022                                                                                              № 132 
 

Про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства 

Пирятинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років 

Відповідно до статей 29, 30, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, законів України „Про теплопостачання“,  „Про 

житлово-комунальні послуги“, наказу Міністерства палива та енергетики 

України та Міністерства житлово-комунального господарства від 10.12.2008 № 

620/378 „Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 

грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою виявлення проблемних питань 

житлово-комунального господарства та підготовки житлового фонду, закладів 

освіти, культури та соціального захисту Пирятинської міської територіальної 

громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років: 

1. Створити комісію з перевірки готовності теплового господарства  

Пирятинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 

період 2022-2023 років (далі – Комісія) у складі, що додається. 

2. Зобов’язати керівників комунальних підприємств, начальника відділу 

освіти,   молоді    та   спорту   міської ради (Зібніцька) Л.І. та начальника 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Валоваженко С.О.) створити своїми розпорядчими документами відповідні 

комісії та забезпечити їх роботу. 

3. Вищезазначеним комісіям в термін до 15.09.2022 надати відділу 

управління комунальною власністю та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради (Кошова Є.О.) висновки про готовність теплових 

господарств до роботи в опалювальний період на підставі актів стану 

готовності до роботи в опалювальний період.   

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

Міський голова                                                                     Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

міського голови 

26.08.2022  № 132 

 

Склад 

комісії з перевірки готовності теплового господарства Пирятинської міської 

територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

 

Котенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності  виконкому міської ради, голова 

Комісії 

   

Савченко 

Вячеслав Вікторович 

- головний спеціаліст з енергоменеджменту 

відділу управління комунальною власністю 

та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради, секретар Комісії 

   

члени Комісії: 

 

Гнатюк  

Ігор Петрович 

- інженер КП „Каштан“ (за згодою) 

   

Грицун 

Олександр Володимирович 

- начальник другого відділу Лубенського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за 

згодою) 

   

Кошова 

Євгенія Олегівна 

 

- 

 

 

начальник відділу управління комунальною 

власністю та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради  

 

Лохвицький  

Юрій Миколайович 

- директор ТОВ „КП Тепло“ (за згодою) 

 

 

Нечипоренко 

Наталія Михайлівна 

 

   - 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради  

 

Порва 

Оксана Вікторівна   

 

   - 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради  



Приймак  

Дмитро Васильович 

 

   - 

 

директор ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ (за 

згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       Ірина КОЗІН  


