
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
Від 28.04.2022 р. № 816 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету міської ради від 13.02.2020 року № 330  

«Про затвердження Порядку відключення  

споживачів від мереж  централізованого опалення  

та постачання гарячої води у м. Вінниця» 

 

У зв’язку з кадровими змінами, на виконання Наказу № 169 від 26.07.2019 

«Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого 

опалення та постачання гарячої води», та частиною 1 ст. 52, частиною 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.02.2020 

року № 330, а саме додаток 2 викласти в новій редакції (Додається). 
2. Затвердити склад постійно діючої комісії з розгляду питань щодо 

відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води згідно з додатком до даного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова        Сергій МОРГУНОВ



   

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради  

від 28.04.2022 р. № 8161321 
 

СКЛАД  

постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення 

споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 

(теплопостачання) та постачання гарячої води 

Голова комісії:   

Форманюк Микола Вікторович ‒ заступник міського голови 

Заступник голови комісії:   

Фурман Роман Сергійович ‒ директор департаменту житлового 

господарства міської ради 

Секретар комісії:   

Найчук Дмитро Сергійович  ‒ головний спеціаліст департаменту 

житлового господарства міської ради 

Члени комісії:   

Сорокін Андрій Олександрович ‒ заступник директора департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку  

міської ради 
 

Гречанюк Сергій Олександрович ‒ заступник директора департаменту 

житлового господарства міської ради 
 

Маховський Яків Олександрович ‒ директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради 

(за згодою) 

Чуй Віталій Петрович ‒ заступник начальника відділу з житлово-

комунальних питань, транспорту, зв'язку 

департаменту правової політики та якості 

міської ради 
 

Бабій Петро Валерійович ‒ депутат Вінницької міської ради  

(за згодою) 
 

Білик Максим Сергійович ‒ генеральний директор КП ВМР  

«Вінницяміськтеплоенерго»  

(за згодою) 
 

Ковальов Андрій Євгенійович ‒ генеральний директор КП  

 «Вінницяоблтеплоенерго» (за згодою)  

 

В.о. керуючого справами виконкому            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 



 

 

Департамент житлового господарства 

Гречанюк Сергій Олександрович 

Заступник директора 


