
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 29.07. 2019       м. Бурштин              № 482 

 

 

Про створення комісії 
 

З метою належного виконання рішення Бурштинської міської ради від 29.05.2019 

№ 26/74-19 «Про депутатський запит І. В. Прокопіва, Т. М. Сенчини, Л. Р. Івасюк, К. М. 

Соронович, І. Р. Харіва, І. О. Дулика», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити комісію для перевірки економічного обґрунтування розрахунків 

тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги 

з централізованого опалення, наданих Відокремленим підрозділом «Бурштинська теплова 

електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист від 23.01.2018 № 25/136), на основі 

яких було прийнято рішення Бурштинської міської ради від 26.04.2018 № № 02/51-18 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої 

води та послуги з централізованого опалення», в складі: 

 

Голова комісії: Гулик В. Р. – перший заступник міського голови; 

Заступник голови комісії: Попик Т. Д. - голова постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства; 

Секретар комісії: Бандура І. І. - завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради 

Члени комісії:  

 Пергельський А. П. – головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради; 

 Назар М. С. – начальник відділу економіки та промисловості 

міської ради; 

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

 Прокопів І. В. – депутат міської ради (за згодою); 

 Тимошик М. Г. – депутат міської ради (за згодою); 

 Бублінський В. В. - депутат міської ради (за згодою); 

 Харів І.Р. - депутат міської ради (за згодою); 

 відповідальні представники ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго» за поданням керівництва вказаного підприємства 

(за згодою). 

 

2. Комісії в термін до 01.09.2019 проаналізувати розрахунки тарифів на теплову 

енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з централізованого 

опалення, наданих Відокремленим підрозділом «Бурштинська теплова електрична станція» 

ПАТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист від 23.01.2018 № 25/136), на основі яких було прийнято 

рішення Бурштинської міської ради від 26.04.2018 № № 02/51-18 «Про встановлення тарифів 



на теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з 

централізованого опалення», та надати висновки і рекомендації для ознайомлення та 

прийняття відповідного рішення Бурштинською міською радою. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

 

Завідувач сектору житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                               І. Бандура 

___________ 2019 р. 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                            В. Гулик 

___________ 2019 р. 

 

 

Юридичний відділ 

___________ 2019 р. 

 

 


