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Гаряча лінія міста Хмельницького:
Відділ управління міським господарством (15-80)

(http://mereja.km.ua/index.php?view=article&catid=39%3A---1580&id=85%3A2011-07-29-14-0624&format=pdf&option=com_content&Itemid=58)
(http://mereja.km.ua/index.php?view=article&catid=39%3A---1580&id=85%3A2011-07-29-14-0624&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=58)
(http://mereja.km.ua/index.php?
option=com_mailto&tmpl=component&link=bb410227c9aa67f0bea67b7ff3abb0beb7c0c555)
Завідувач відділу Івасюк Олександр Володимирович
вул. Гагаріна, 3 каб.105, тел: 15-80, (0382) 76-41-40, 72-06-48
v080@khm.gov.ua (mailto:v080@khm.gov.ua)
Положення про відділ управління міським господарством Хмельницької
міської ради. (http://khmelnytsky.com/portal/ses/11/11_21.htm)
Завдання відділу полягає в оперативному вирішенні пропозицій, заяв і
скарг громадян, а також підприємств, організацій, установ міста з питань
житлово-комунального, транспортного, торгівельного, побутового та
іншого обслуговування, виникнення надзвичайних ситуацій, відділ
працює цілодобово.
Черговий відділу:
приймає, реєструє, передає за призначенням та контролює виконання
пропозицій, заяв громадян, підприємств, організацій, установ, які надійшли в
усній формі
вживає негайні заходи по виклику відповідних служб та осіб при аваріях,
пожежах, нещасних та інших надзвичайних випадках, а також травматизмі
невиробничого характеру
подає інформацію про ці випадки міському голові та його заступникам.

Дзвінки у відділ поступають по двох лінях 15-80, міському
телефону (0382) 76-41-40, по мобільному 0675551580 та на електронну
адресу: v080@khm.gov.ua (mailto:v080@khm.gov.ua)

Відділ співпрацює по питаннях
житлового господарства
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УМК "Центральна" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=73)
УМК "Проскурівська" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=74)
УМК "Південно-Західна" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=75)
УМК "Дубове" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Itemid=76)
УМК "Озерна" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=78)

ТОВ КК «ДомКом Хмельницький»
ТОВ "ЖЕО" (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=76&Itemid=80)
Будинкоуправління № 2 (http:/
/mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=81)

водопостачання та водовідведення
з МКП «Хмельницькводоканал» тел.15-67, (0382) 78-75-10
(http://www.water.km.ua/), 067-310-87-37

гарячого водопостачання та теплопостачання
з МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», тел. 15-57, (0382) 70-06-23
(http://mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=61), 067-31304-23
з МКП «Південно-Західні тепломережі» тел. (http://www.pivzahteplo.com/)6609-02, 0-800-50-39-06, 067-38-35-579, 050-43-66-125

газопостачання
з ПАТ «Хмельницькгаз» тел.104, (0382) 71-74-04.
(http://mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=63)

електропостачання
з Хмельницьким міським районом електричних мереж тел. call-центр: 080050-50-62

освітлення вулиць
з МКП «Міськсвітло» тел. (0382) 65-60-68, (http://mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=914%3A-lr&catid=73%3A2012-01-16-1441-16&Itemid=57) 067-67-63-766

роботи ліфтів
з СРБП «Хмельницькліфт» тел.15-86, (0382) 79-55-86, 66-41-31

роботи транспорту
з управлінням транспорту та зв’язку тел. (0382) 79-55-77, 79-55-25
з МКП«Електротранс» тел. (03822) 67-18-45, (http://www.trolley.org.ua/) 67-5174, 067-380-20-72
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вивозу твердих побутових відходів (з контейнерів для сміття) та
відлову бродячих собак
з МКП «Спецкомунтранс» тел. (0382) 67-17-95. (http://skt.km.ua/)

ремонту, прибирання, посипання доріг та роботи світлофорів
з КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (0382) 64-18-75, 67-18-14,

аварійних ситуацій (в позаробочий час ЖЕКів)з 17.00- 08.00 год. в
робочі дні і у вихідні цілодобово
з аварійно-технічне підприємство УЖКГ тел.15-85, (0382) 76-30-86, 067-38325-95

екології та благоустрою міста
з управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста тел.
(0382) 65-71-76, 65-73-24.

аварійних дерев
з відділом благоустрою УЖКГ тел. (0382) 65-64-62,
з КП по зеленому будівництву і благоустрою міста (0382) 64-01-38
(http://mereja.km.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=129&catid=73&Itemid=58)

при виникненні надзвичайних ситуацій відділ взаємодіє
з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення і охорони праці та:
службою порятунку МНС тел.101
поліцією тел.102
швидкою медичною допомогою тел.103
аварійною газовою службою тел.104
при несправності провідного телефонного зв’язку - 70-29-00

При виникненні проблем з кабельним телебаченням, послуг
зв"язку, інтернет необхідно звертатись безпосередньо до
постачальників цих послуг.
103 - швидка допомога, (http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=230)
65-11-12 - поліклініка № 1, (http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=230)
63-00-40 - поліклініка № 2, (http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=230)
64-77-38 - поліклініка № 3, (http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=230)
67-00-15 - поліклініка № 4. (http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=230)
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Відділ роботи із зверненнями громадян: 79-55-44, 70-37-82, 76-25-33
(http://www.khmelnytsky.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=88)

Телефон довіри міського голови: (0382) 65-83-67
Свої пропозиції з проблемних питань Ви можете надавати у
скриньки звернень до міського голови, які розташовані у
приміщеннях виконкому, УМК, поліклінік.
В положенні передбачено, що відділ є виконавчим органом
Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді,
підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Відділ
утворюється міською радою у відповідності з вимогами Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, є самостійним відділом
Хмельницької міської ради, має свою печатку.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами
України, постановами Верховної Ради України, указами та
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими
актами, рішеннями міської ради та виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Міські сервіси

Відділ проводить аналіз несвоєчасного виконання звернень громадян,
підприємств, організацій,

ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ
(/UK)

ОПЕРАТИВНІ
СЛУЖБИ
(/UK/CONTENT/OPERATYVNISLUZHBY)
КОМУНАЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА
(/UK/COMMUNALENTERPRISE)
ОСВІТА
(HTTPS://OSVITA.KHM.GOV.UA/)
ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
(HTTP://UOZ.KHM.GOV.UA/)
СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ
(HTTP://WWW.SOCZAHIST.KM.UA/)
КУЛЬТУРА
(HTTPS://WWW.KULT.KM.UA/)
МОЛОДЬ ТА СПОРТ
(HTTP://MOLODSPORT-KM.PP.UA/)
ІНФРАСТРУКТУРА
(/UK/INFRASTRUCTURE)
ЖКГ
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(HTTP://MEREJA.KM.UA/)
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
(HTTP://ENERGY.KHM.GOV.UA/)
ДОПОМОГА АРМІЇ
(/UK/HELP-ARMY)
ВУЛИЦІ МІСТА
(/UK/CONTENT/VULYCITA-ADRESY)
МІСТА-ПОБРАТИМИ
(/UK/TWIN-CITIES)
ТАРИФИ
(/UK/RATES)
ДЕРЖАВНІ
УСТАНОВИ
(/UK/STATE_INSTITUTIONS)
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© 2018 Хмельницька міська рада. Oфіційний сайт
Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Хмельницькій міській раді.
Поштова адреса: вул. Гагаріна, 3, м. Хмельницький, 29013, Україна. Тел./факс: (0382) 76 45 02
E-mail: rada@khm.gov.ua

Супроводжується ХМКП “Хмельницькінфоцентр” (http:/
/www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31669:qq&catid=658:2016-07-02-09-00-36)

⇡
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