
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 червня 2021 року Валки №228

Про утворення штабу з 
підготовки до роботи в осінньо- 
зимовий період 2021/2022 років 
об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери 
на території Валківської міської 
територіальної громади

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи розпорядження голови Харківської обласної державної 
адміністрації від 14 травня 2021 року № 307 «Про організаційну роботу з 
підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого 
функціонування в осінньо-зимовий період 2021/2022 років», на виконання 
рішення виконавчого комітету Валківської міської ради від 14 червня 
2021 року № 98 «Про затвердження плану заходів з підготовки до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021/2022 років об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери на території Валківської міської 
територіальної громади»:

1. Утворити штаб з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
2021/2022 років об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної 
сфери на території Валківської міської територіальної громади (далі-Штаб) та 
затвердити його персональний склад (додається).

2. Штабу забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів 
міської ради, підприємств, організацій та установ незалежно від 
підпорядкування і форм власності з питань підготовки до роботи в осінньо- 
зимовий період 2021/2022 років об’єктів житлово-комунального господарства 
та соціальної сфери, а також організувати проведення засідання Штабу 
щотижнево.

розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 18 червня 2021 року № 228

ШТАБ
з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери на території 
Валківської міської територіальної громади

1. Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИИ

2. Сергій ТИЖНЕНКО

3. Марина РЕДЬКО

4. Тетяна КОТЕНКО

5. Андрій КРУТИЛЬОВ

6. Микола ЛИСЯК

7. Борис МИРОШНИЧЕНКО

8. Богдан НОСАТОВ

9. Марина ОРЛОВА

10. Олександр ХОЛОДНИИ

11. Сергій ШЕВЧЕНКО

перший заступник міського голови, голова 
штабу

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови штабу

головний спеціаліст відділу земельних 
відносин та екології міської ради, секретар 
штабу

заступник начальника 
міської ради

відділу освіти

директор ТОВ «СХІДТЕПЛОЕНЕРГО» (за 
згодую)

директор КП «Благоустрій» (за згодою)

директор КП «Вода» (за згодою)

головний лікар комунального
некомерційного підприємства «Валківська 
центральна районна лікарня» (за згодою)

головний лікар комунального
некомерційного підприємства «Валківський 
центр первинної медико санітарної 
допомоги» (за згодою)

начальник відділу культури, туризму та 
охорони культурної спадщини міської ради

директор ТОВ «Котельні лікарняного 
комплексу» (за згодою)

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Марина Редько (05753) 5 13 40

Сергій ТИЖНЕНКО


