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Чернівецька міська рада 
Департамент житлово-комунального господарства

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41, 
E-mail: depikg.cv@gmail.com. Код ЄДРПОУ № 25082708

На Ваш інформаційний запит від 13 січня 2019 року, повідомляємо 
наступне.

Надсилаємо ксерокопію наказу директора департаменту житлово- 
комунального господарства Чернівецької міської ради від 24 жовтня 2018р. 
№148-од «Про призначення відповідальних осіб»

Додаток : Ксерокопія наказу директора департаменту житлово- 
комунального господарства Чернівецької міської ради від 24 жовтня 2018р. 
№148-од «Про призначення відповідальних осіб»

на№
Лебухорська Т.В. 
Foi+request-44565- 

e45a061@dostup.pravda.com.ua

Міська рада

Заступник директора, начальник управлін 
комунального господарства міської ради О.Пилипяк

Ботук

mailto:xxxxxx.xx@xxxxx.xxx
mailto:xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


У К Р А Ї Н А  
Чернівецька міська рада 

Департамент житлово-комунального господарства
вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 52-40-49, тел./факс 52-42-41 

E-mail: depjkg.cv@gmail.com, Код ЄДРПОУ № 25082708

“/У  »7UV&
Н А К А З

»■*> 2018р. № ! 4 $ ~ o q  
  d

Про призначення відповідальних 
осіб

З метою дотримання вимог Закону України « Про публічні закупівлі» в 
частині оприлюднення інформації через авторизовані електронні майданчики 
на веб-порталі Уповноваженого органу в установленому порядку, а саме 
повідомлення про внесення змін, а також виконання договорів

н а к а з у ю :

1.Визначити відповідальних осіб департаменту за надання інформації
тендерному комітету при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради для 
оприлюднення повідомлення про внесення змін, а також виконання договорів 
укладених за результатами проведених тендерів:

Рус Іван Михайлович -  начальник відділу технгічного нагляду за 
капітальним будівництвом при департаменті житлово- комунального 
господарства -  договори, які стосуються закупівлі робіт з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту;

Ботук Сергій Миколайович -  заступник начальника виробничо -  
технічного відділу комунального обслуговування та благоустрою 
управління комунального господарства департаменту житлово -  
комунального господарства -  договори, які стосуються закупівлі 
товарів та послуг.

2.Ознайомити відповідальних осіб під підпис.

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту житлово 
комунального господарства В.Бешлей
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