
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

                                                        Р І Ш Е Н Н Я
від  28 грудня 2020 року №  139

Про утворення  міської
комісії з питання розрахунків
за житлово-комунальні послуги

             Відповідно до ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та  з метою забезпечення сталої, ефективної роботи та розвитку
підприємств  житлово-комунального господарства, підвищення рівня оплати за
житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості за енергоносії,
виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. Утворити міську комісію з питання розрахунків за житлово-комунальні
послуги у складі згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Хрущ І.В.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК



Додаток
                                                                                                                  до рішення виконкому
                                                                                                                  міської ради
                                                                                                                  від  28.12.2020 року № 139

С К Л А Д
міської комісії з питання розрахунків за житлово-комунальні послуги

Голова комісії
Антошик Микола Миколайович     - міський голова

Заступник голови комісії
Хрущ Ірина Валентинівна                - заступник міського голови з питань

      виконавчих органів ради (житлово-
      комунальна сфера)

Секретар комісії                                 - керуючий справами (секретар)
                                                                  виконкому міської ради
Члени комісії :

Бардакова Валентина Михайлівна - начальник КНП «Помічнянський
  муніципальний центр контролю
  благоустрою», депутат міської ради (за
  згодою)

Горобець Світлана Анатоліївна       - начальник відділу бухгалтерського обліку
                                                               та фінансової звітності – головний
                                                               бухгалтер

Мосенцев Олег Миколайович - депутат міської ради, голова постійної
                                                               комісії з питань будівництва, ЖКГ,
                                                               благоустрою, комунальної власності,
                                                               транспорту, зв’язку та земельних відносин
                                                               (за згодою)

- секретар міської ради

Міський голова Микола АНТОШИК
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