
                                                                                                                                             Проект 

 

                                                               РІШЕННЯ 

 

від     15.03. 2016 року                                                                              №_____________  

 

 

Про затвердження складу комісії (робочої групи) 

по реформуванню КП «Житловик». 

 

       Відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», звернення трудового колективу КП «Житловик», листа 

директора ДТЕК Бурштинська ТЕС від 11.03.2016 року № 25/312 та кадрових змін, міська 

рада вирішила: 

 

1. Затвердити новий склад комісії (робочої групи) по реформуванню КП «Житловик»: 

- Попик Т. Д.  - голова постійної комісії ради з питань будівництва та ЖКГ - голова комісії; 

- Гулик В.Р. – перший заступник міського голови – заступник голови комісії; 

- Прокопів І.В. – депутат міської ради – заступник голови комісії; 

- Бандура І.І. – завідувач сектору ЖКГ – секретар комісії; 

                                                Члени комісії: 

- Марчук В.І. – директор КП «Житловик»; 

- Лукаш В.О. – головний інженер КП «Житловик»; 

- Лазоришин І.С. начальник юридичного відділу  КП «Житловик»; 

- Башук І.С. – головний економіст  КП «Житловик»; 

- Глезнер М.В.  – головний бухгалтер  КП «Житловик»; 

- Терлецький В.В. –  голова профкому КП «Житловик»; 

- Мельничук Р.В. – начальник ЖЕГ  КП «Житловик»; 

- Угрюмов Ю.Ю. – начальник ВКГ  КП «Житловик»; 

- Матіїшин Г.І. – начальник ГБіО  КП «Житловик»; 

- Курман І.М. – начальник АТП  КП «Житловик»; 

- Петровська О.І. – начальник фінансового відділу міської ради; 

- Данилюк В.Д. – начальник юридичного  відділу міської ради; 

- Назар М.С.  – начальник  відділу економіки та промисловості міської ради; 

- Федунків І.М.  – головний бухгалтер  міської ради; 

- Чорний Б.М. – керівник департаменту зі сервісів ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС»; 

- Гутовський І.Б. – керівник департаменту з економіки та фінансів  ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС»; 

- Пенянський І.О. – керівник юридичного департаменту  ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС»; 

- Піцун Д.І. – начальник відділу реалізації теплової енергії та послуг ВП «ДТЕК Бурштинська 

ТЕС»; 

- Печерський В.А. –менеджер з взаємодії з місцевими органами влади   ВП «ДТЕК Бурштинська 

ТЕС»; 

2. Рішення міської ради від 11.09.2015 року № 02/61-15 «Про звернення трудового колективу 

КП «Житловик» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р. Джуру.  

 

                       Міський голова                                                      Роксолана Джура 

 


