
OLE-объект

OLE-объект
 

 


КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_____72_____ сесії ____VII_____ скликання


31.01.2019
м. Каховка
№ 1501/72

Про створення тимчасової контрольної
комісії з питань перевірки складової 
тарифу КПТМ “Каховтеплокомуненерго”
затвердженого рішенням виконавчого
комітету від 13.11.2018 року № 308
“Про коригування тарифів на теплову енергію
та послугу з централізованого опалення для
потреб населення КПТМ “Каховтеплокомуненерго”


	Розглянувши звернення депутата Каховської міської ради VII скликання, керуючись п.2, ч.1, ст.26 та ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

	1. Створити тимчасову контрольну комісію з питань перевірки складової 
тарифу КПТМ “Каховтеплокомуненерго” затвердженого рішенням виконавчого
комітету від 13.11.2018 року № 308 “Про коригування тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для потреб населення КПТМ “Каховтеплокомуненерго”у складі:
	- Особа Олександр Богданович, депутат міської ради;
	- Цінський Денис Миколайович, депутат міської ради;
	- Колушкін Володимир Володимирович, депутат міської ради;
	- Мовчан Андрій Юрійович, депутат міської ради;
	- Трофимчук Артем Анатолійович, депутат міської ради;
	- Садова Анна Миколаївна, депутат міської ради;
	- Яхно Володимир Володимирович, депутат міської ради;
	- Глущенко Олександр Анатолійович, депутат міської ради;
	- Соколова Людмила Олександрівна,  депутат міської ради;
	- Грек Михайло Михайлович, депутат міської ради.
	2. Комісії підготувати відповідний висновок та надати пропозиції. 
	3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови О.В. Кожем´якіна.
	4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (Потоскуєв О.В.).

Міський голова 									А.А. Дяченко 

















































НАПРАВЛЕНО:

- Відділ з питань депутатської діяльності;
- Відділ міського господарства, надзвичайних ситуацій та обліку житла
	

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради							        І.А. Гончарова

Перший заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                               О.В. Кожем’якін


Начальник відділу міського господарства,
надзвичайних ситуацій та обліку житла				       А.Г. Кашулін							          		


Начальник відділу з питань депутатської
діяльності									       І.С. Зозуля


Начальник загального відділу					       Г.Л. Рашевський	           

Начальник юридичного відділу					        Л.Ю. Чиркіна						








Виконавець: І.С. Зозуля



