укрлIнл

лозIвськА MIcbKA рАд4
xAPKIBcbKoi оБJIАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
,шJ,Ь Z реоц,е

Np

2016 року

бЬ9

Про внесення змiп до рiшення
викопавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд
28 травня 2014 polcy J\} 290 <Про
MicbKy комiсiю з коцтролю за
розрахупкдми за споrкитi еяергопосii>>
в

Керуючись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядрання
YKpaiHi", у зв'язку з кадровими змiнами, виконавчий KoMiTeT MicbKoi рали

ВИРIШИВ:
l.

Внести змiни до рiшенrrя виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд

28 травня 2014 року Nч 290 <Про MicbKy комiсiю з контролю за розрахунками за

спожитi енергоносii>, виклавши додаток
(лолаеться).

l до

рiшення

в

новiй редакцii

2. Контроль за виконанIшм рiшення покласти на засryпника мiського

голови €ршова

С.А.

мiський голова

ctb

с.в. зЕлЕнсь

Залiзiнський_ 2-20-15

Д.Ю. IвчеЕко

Додаток

1

до рiшеппя виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi Dадш
ьа2 8 .
_ 2g\5 року

о!

Ne/f,!

склАд

Micbl(oi l(oмicii з контролю за
розрахупками за с[оr(итi еперfоносii

голова koMicii

1 сршов
2

3
4
5

Сергiй Антонович
Заgryпнпк голови KoMicii

ЗАJIIЗIНСЬКИЙ

олександр Миколайович

начапьник управлiнIrя
коц/нального
.

житловота

господарства

оудlвництва MlcbKoI ради

Секретар KoMicr-i

гАдяцькА

Свiтлана Володимирiвна

Члецп KoMicii:

БЕзкровниI1

начальник вiддiлу реформуваЕня та

юридичного супроводу управлiння
житлово-копо/нального

господарства та
оудlвflицтва Mrcbkol ради

начальник ЛозiвськоТ

дiльницi
управлiннil
експл},|атацll га}овок) господарства
fIДТ i<XapKi вгаз> (за зголою)

Андрiй Борисович

Красногра4ського

БЕРЕЗУЦЬКИИ

дIректор ко}о/нального пiдприсмства

Володимир Iванович

6 БуIlякIн

Вiталiй Олександrович

7 грАнкIн

Сергiй Олександрович

8

засryпник мiського голови

KAJIMYPATOB

lльяс Султамуратович

9 кучмА

Вапентин Володимирович

10м

Тетяна

А

lславrвна

11 потЕI1[I}к

Наталiя BiKTopiBHa

12 ФIIчцокЕвиII

((

l еплоенерго)) Mlcbкor ради

начяпв.нйк IIоriвськогп мiськпайпнного
ппiгч пепжавнali виконяпчоi спчжби
гоrовноm тепитопiаrьнпm vпоавлiння
юстицll у ,lаркlвськlи ооластl
RI

начапьник
Micbкoi ради

управJIlнIrя

економrки

дире ктор комунапьного .пrдприемства
<Лоз оваводокiшаD) Mlcbкol ради

начаJIьник Лозiвського

райоЕЕого
(за
oyTD

вrддrлення
згодою)

<Харкiвенергоз

начальник
Mlcbкol ради

фiнансового управлiння

начаJIьник Лозiвською УДК

XapKiBcbKoi областi (за згодою)

су

Олена Григорiвна

дирекrор комунального пiдтrриемства
компанlя)
<Житл.ова управJIяюча

Керуюча справами
вrrкоцавчого KoMiTeTv

Л.А. Шульгiнова

.n

за,тiзiнський

о.м

\

Mlcbkor ради

