
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 05.02.2020       м. Бурштин              № 43 

 

 

Про створення робочої групи 

для розгляду розрахунків тарифів  

на теплову енергію, її постачання  

та послуги з постачання теплової енергії,  

постачання гарячої води 

 

 

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 теплову енергію, її 

постачання та послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, поданих 

Відокремленим підрозділом «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК 

Західенерго» (вих. лист від 27.12.2019 № 19/2420), в складі: 

 

Голова робочої групи: Джура Р. О. – міський голова; 

  

Заступник голови робочої 

групи: 

Гулик В. Р. – перший заступник міського голови; 

  

Секретар робочої групи: Бандура І. І. – завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна міської ради; 

Члени робочої групи:  

- Попик Т. Д. – голова постійної комісії ради з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства (за згодою); 

 - 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); 

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

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

 - Мельничук Р. В. – начальник ВКГ КП «Житловик», член 

виконавчого комітету; 



 - Витриховський Р. І. – менеджер з взаємодії з місцевими 

органами влади ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК 

Західенерго», член виконавчого комітету (за згодою); 

 - Возний А. Д. – начальник ВРТЕтаП ВП Добротвірська ТЕС 

АТ «ДТЕК Західенерго» (за згодою); 

 - Волинець В. С. – керівник департаменту із сервісів ВП 

Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» (за згодою); 

 - Леськів О. В. – начальник ВРТЕтаП ВП Бурштинська ТЕС 

АТ «ДТЕК Західенерго» (за згодою); 

 - Бендяк С. Р. – фахівець ВРТЕтаП ВП Бурштинська ТЕС АТ 

«ДТЕК Західенерго» (за згодою). 

 

2. Робочій групі розглянути розрахунки тарифів на теплову енергію, її постачання 

та послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, поданих Відокремленим 

підрозділом «Бурштинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК Західенерго» (вих. лист 

від 27.12.2019 № 19/2420), та надати висновки і рекомендації для ознайомлення та прийняття 

відповідного рішення виконавчим комітетом Бурштинської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 

 


