УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 27.11.2018р.

м.Яремче

№241-р

Про створення комісії з
питання визначення
опалювальної площі
житлових приміщень для
призначення житлових
субсидій мешканцям
м.Яремче
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 17 жовтня 2018 р. N 841, протоколу наради заступника голови
облдержадміністрації Б.Кобилянського від 19.11.2018 року та листа
департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 23.11.2018 року №1880/06.4-30/09 «Про опалювальну
площу» та з метою належного розгляду звернень жителів м.Яремче щодо
визначення фактичної опалювальної площі для призначення їм субсидії:
1. Створити комісію з питання визначення опалювальної площі житлових
приміщень для призначення житлових субсидій мешканцям м.Яремче
та затвердити її склад (додається).
2. Затвердити типовий акт обстеження з визначення опалювальної площі
житлових приміщень (додається).
3. Вищевказаній комісії проводити обстеження житлових приміщень
відповідно до поданих заяв мешканців м.Яремче.
4. Рекомендувати селищному та сільським головам Яремчанської міської
ради створити аналогічні вищевказані комісії в своїх населених
пунктах.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено розпорядженням
міського голови
від «27» листопада 2018 року
№241-р
Склад
комісії з питання визначення опалювальної площі житлових
приміщень для призначення житлових субсидій мешканцям м.Яремче
Клим’юк Тарас Васильович

перший заступник міського голови,
голова комісії

Купін Дарія Олексіївна

головний
спеціаліст
відділу
будівництва,
містобудування,
архітектури
та
житловокомунального
господарства
Яремчанського
міськвиконкому,
секретар комісії

Члени комісії
інженер-кошторисник
міського
Броницький Орест Миколайович
комунального підприємства
Сіщук Юрій Петрович

начальник
відділу
будівництва,
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального господарства
Яремчанського міськвиконкому

Юзьків Василь Васильович

головний державний соціальний
інспектор управління праці та
соціального
захисту
населення
Яремчанського міськвиконкому

Депутат Яремчанської міської ради

Затверджено розпорядженням
міського голови
від «27»листопада 2018 року
№241-р
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник міського
голови, голова комісії
____________Тарас Клим'юк
Акт обстеження
з визначення опалювальної площі житлових приміщень
_____ _________ 20___ р.

м.Яремче

Комісією, що утворена відповідно до розпорядження міського голови від
«27»________ 2018 року №____
у складі:
Броницький Орест Миколайович - інженер-кошторисник міського комунального
підприємства
Купін Дарія Олексіївна - головний спеціаліст відділу будівництва, містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
Яремчанського
міськвиконкому
Сіщук Юрій Петрович – начальник відділу будівництва, містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
Яремчанського
міськвиконкому
Юзьків Василь Васильович - головний державний соціальний інспектор управління
праці та соціального захисту населення Яремчанського міськвиконкому
Депутат Яремчанської міської ради
_________________________________________________________________
обстежено ___________________________________________________________
(житлове приміщення / будинок / квартиру)

за адресою: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
з метою визначення його/її опалювальної площі в присутності власника/особи,
що проживає у житловому приміщенні/будинку/ квартирі
_____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

На день обстеження приміщення/будинку/квартири
Комісія встановила:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Термін дії даного акту обстеження
опалювального сезону 2018/19 років.

Члени Комісії:

становить

до

__________________ (_Купін Д.О.__)
(підпис)

__________________ (_Сіщук Ю.П._)
(підпис)

__________________ (_Юзьків В.В._)
(підпис)

__________________ (Броницький О.М.)
(підпис)

__________________ (_______________)
(підпис)

Депутат Яремчанської міської ради

кінця

