ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
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Про створення тимчасовоi робочоi групи з розгляду звернення мешканцiв
будинку 109 по вулицi Киiвсъкiй у MicTi Обуховi Киiъськоi оьластi

Вiдповiдно до пункту 20 частини четвертоi cTaTTi 42 Закону Украiни <Про
МiСЦеВе СаМОВРЯДУВання в YKpaiHi>, звернення мешканцiв буд""*у 109
"о
вулицi КиТвськiй у MicTi Обуховi Киiвськоi областi щодо визначення мiсць
розташування контейнерних майданчикiв для збору твердих побутових вiдходiв
будинку 109 по вулицi Киiвськiй у MicTi Обуховi, КиiЪiькоi областi, n.py1gn".u
пунктом ((е> cTaTTi 21 Закону УкраiЪи <Про вiдходи>, пiдпунктами 2.7,2.8,2.1O
.щержавних санiтарних норм та правил утриманнrI територiй населених мiсць,
затверджених наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 17.оз.20]1|
Jф145, зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 05 квiтня 2011р за
J\b

457119195,

1. Створити тимчасову робочу групу з розгляДу звернення мешканцiв
будинку 109 по вулицi Киiвсьkiй у MicTi Обуховi Китвсiкоi областi щодо
визначення мiсць розташування контейнерних майданчикiв для збору i
зберiгання твердих побутових вiдходiв по вулицi Киiъськiй, 109
у ,icrl
Обуховi, Киiвськоi областi (далi - тимчасова робоча група) у складi, згiдно з

Додатком.

2. Тимчасовiй робочiй групi за результатами роботи виiЪного засiдання
визначити мiсця розташування контейнерних майданчикiв для збору i
зберiгання твердих побутових вiдходiв по вулицi КиIвськiй, 109
у MicTi
обуховi Киiвськоi областi та скласти акт щодо мiсць розташуваннrI
контейнерних майданчикiв.
3. Суб'еКту госпОдарювання, який надае послуги

з вивезення побутових
<Обухiвмiськвторресурси), вжити заходiв щодо виконання
рiшення тимчасовот робочоi групи та про вжитi заходи проiнформувати
В ико навчий ком iTeT О9ц9Ф-Ц-ý(Yi с ькоi ади Киiвс ькоТ областi.
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олександр ЛЕВЧЕНко

Додаток
до розпорядження Обухiвського мiського голрви
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Склад
тимчасовоiробочоiгрупи з розгляду звернення мешканцiв будинку l09 по
вулицi Киiвськiй у MicTi Обуховi Киiвськоi областi щодо визначення мiсць
розташування контейнерних майданчикiв для збору i зберiгання твердих
побутових вiдходiв по вулицi Киiвськiй, 109 у MicTi Обуховi, Киiвськоi областi
Ifельора Володимир Васильович

-

заступник Обухiвського мiського
голови, голова тимчасовоi робочоi
групи

Шевченко Людмила Миколаiвна

начаJIьник вiддiлу

житловогосподарства та
комун€шьного
транспорту Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi
областi, секретар тимчасовоi робочоi
групи
-

Члени тимчасовоi робочоi групи:
- головний спецiалiст, енергоменеджер
Луговський Олексiй Олександрович
вiддiлу
житлово-комун€Lльного
господарства
транспорry
виконавчого
KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради киiвськоi областi

та

Кулiнiч Iрина BiKTopiBHa

- нач€шьник вiддiлу з питань
благоустрою Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiськоi ради КиТвськоТ
областi

Ковтуненко Ольга Сергiiвна

-

провiдний фахiвець сектору
державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства
Обухiвського вiддiлу Головного
управлiння Щержпродспоживслужби
Киiвськiй областi (за згодою)

Стаднiченко Тетяна Петрiвна

-

провiдний фахiвець сектору
державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства
Обухiвського вiддiлу Головного
управлiння .Щержпродспоживслужби
КиТвськiй областi (за згодою)

Шуть Оксана Олександрiвна

директора
ПП <Обухiвмiськвторресурси)
(за згодою)

Посiкера Валентина

- майстер Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <<Мiський житловий
центр) (за згодою)

IBaHiBHa

Петров Олег Михайлович

Яцу" Богдан

Iванович

Ставнiчук Тамара

,Щролюк Валентина

Аркадiiвна
ОлексiiЪна

Керуючий справами Виконавчого
KoMiTeTy Обухiвсъкоi MicbKoI радh
киIвськоi областi

- заступник генер€шьного

КП ОМР
<Обухiвтеплотрансбур (за згодою)
- головний iнженер

- депутат

Обухiвськоi MicbKoi ради

Киiвськоi областi (за згодою)

- уповноважений представник

багатоквартирного будинкуМ l09 по
вулицi Киiвськiй в MicTi Обуховi,
Киiвськоi областi (за згодою)
- уповноважений представник
багатоквартирного булинку Jф 109 по
вулицi КиiЪськiй в MicTi Обуховi,
Киiвськоi областi (за згодою)

BiKTop РОГОЗА

