
 

 

  

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

28  серпня 2018  року                  Баштанка                                             №162     

Про створення робочої групи для 

об’єктивного   вивчення  питання  

зміни тарифів та послуг 

 

 

     Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції депутатів міської ради,  з метою 

об’єктивного та всебічного вивчення правомірності зміни тарифів, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

       1.Створити при виконавчому комітеті Баштанської міської ради робочу 

групу для об’єктивного вивчення питання зміни тарифів на послуги 

(додаток). 

        2.Робочій групі : 

       1) об’єктивно   та   всебічно   перевіряти   подані    КП   «Добробут»    та           

КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради  розрахунки ; 

 

        2) про результати проведеної роботи повідомляти виконавчий комітет 

Баштанської міської ради. 

        3.Рішення виконавчого комітету міської ради   від 31.07.2017 року №6 

«Про створення робочої групи для об’єктивного вивчення питання зміни 

тарифів на послуги»,  вважати таким, що втратило чинність. 

       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Драгуновського В.В. 

Міський голова                                                                      І.В.Рубський 

 



 

 

 

                                                                                             Додаток 

                                                                                до рішення виконавчого  

                                                                                комітету Баштанської     

                                                                                міської ради                    

                                                                                28 серпня 2018 року   №162 

 

Склад робочої групи для 

об’єктивного вивчення питання зміни 

тарифів на послуги 

 

1. ДРАГУНОВСЬКИЙ  

Володимир Вікторович 

голова робочої групи,  перший заступник 

міського голови 

2. ГОДІН 

Олександр Петрович 

заступник голови робочої групи, 

начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою, 

будівництва, розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

3. КОМОЩУК 

Олена Іванівна 

секретар робочої групи, начальник відділу 

з питань розвитку економіки, торгівлі та 

оподаткування 

4. ГОМЕРСЬКА 

Інна Петрівна 

член робочої групи, депутат міської ради 

5. ГРИЦЮК 

Віталій Анатолійович 

член робочої групи,  депутат міської ради 

 

6. КОТ 

Віктор Васильович 

член робочої групи,  директор                 

КП «Міськводоканал»  Баштанської 

міської ради 

7. ЛОБАЧОВ 

Денис Петрович 

член робочої групи,  директор                  

КП «Добробут» 

8. МАЙДАНОВ 

Віктор Володимирович 

член робочої групи, депутат міської ради 

9. СИТНІК 

Ольга Миколаївна 

член робочої групи, начальник 

юридичного відділу 

10. СИРИЦЯ 

Леонід Миколайович 

член робочої групи, начальник відділу 

містобудування, архітектури, 

містобудівного кадастру та цивільного 

захисту 

11. СМУЛЬСЬКИЙ 

Микола Іванович 

член робочої групи,  депутат міської ради 

 

Начальник  відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування                                       О.І.Комощук 


