УКРАЇНА
Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 31.05.2021

м. Бурштин

№ 304

Про створення комісії з
приймання-передачі екскаваторанавантажувача з навісним обладнанням
З метою ефективної та якісної організації приймання-передачі продукції відповідно до
укладеного договору від 12 травня 2021р. №209 між Бурштинською міською радою та ТзОВ
«Констракшн Машинері» за результатами закупівлі:
1. Створити комісію з приймання-передачі екскаватора-навантажувача з навісним
обладнанням марка JCB модель 3CX SITEMASTER у складі:
Голова комісії:
Іван Драгун, заступник міського голови
Члени комісії:
Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
Марія Назар, начальник відділу економіки і промисловості
Олег Сегида, завідувача господарством міської ради
Зіновій Шафран, директор КП «Житловик»
Володимир Лукаш, головний інженер КП «Житловик»
Андрій Лотоцький, начальник господарства АТГ
2. Комісії здійснити приймання-передачу екскаватора-навантажувача з навісним
обладнанням марка JCB модель 3CX SITEMASTER відповідно до укладеного договору.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Андрієшин

Підготувала:
Нач. відділу економіки і промисловості

Марія Назар

Заступник міського голови

Іван Драгун

Гол. спеціаліст юридичного відділу

Андрій Пергельський

Начальник загального відділу

Марія Яцик

від ___ травня 2021

м. Бурштин

№ _____

Про утворення робочої групи з розгляду заяв
і розрахунків тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення,
поводження з побутовими відходами,
транспортування теплової енергії,
поданих підприємствами для їх встановлення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення»,
керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити робочу групу для розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами,
транспортування теплової енергії, поданих підприємствами для їх встановлення на території
Бурштинської територіальної громади у складі:
Голова робочої групи:
Іван Драгун, заступник міського голови
Члени робочої групи:
Ірина Башук, головний економіст КП «Житловик»
Ірина Бандура, завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
Марія Назар, начальник відділу економіки і промисловості
Андрій Савчак, голова постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, енергозбереження та транспорту
Андрій Козак, член виконкому
Ростислав Витриховський, член виконкому
Степан Вербовський, староста Дем'янівського старостинського округу
Богдан Мазурик, староста Задністрянського старостинського округу
Леонід Журавльов, громадський активіст (за згодою)
2. Робочій групі забезпечити розгляд розрахунків тарифів та надати висновки і рекомендації для
ознайомлення та прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Бурштинської міської
ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Івана
Драгуна.
Міський голова

Василь Андрієшин

Підготувала:
Нач. відділу економіки і промисловості

Марія Назар

Заступник міського голови

Іван Драгун

Гол. спеціаліст юридичного відділу

Андрій Пергельський

Начальник загального відділу

Марія Яцик

