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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                         ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 РІШЕННЯ № 19 / 42

“ 25 ” січня  2012 р.						м.Кремінна

Про призупинення дії рішень 
виконкому міської ради та створення комісії 
для проведення  перевірки  економічного обгрунтування 
 тарифів на житлово-комунальні послуги .




	Розглянувши резолюцію мітингу-пікетування  сесії міської ради  , керуючись ст.ст.  26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” , міська рада 

					ВИРІШИЛА :

1. Призупинити дію рішень виконавчого комітету міської ради  від 27.12.2011 р.  № 416 “ Про затвердження  переліку і вартості  послуг з утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій  м. Кремінна , що надаються  КП “ КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС” , від 27.12.2012 р. № 419 “ Про встановлення  тарифів на послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення  , що надаються  КП  Кремінське ВУВКГ “  та від 27 грудня  2011 р. № 418 “ Про встановлення  тарифів на послуги з вивезення  твердих побутових і рідких відходів , що надаються    КП Кремінський ККП “

2. Створити комісію для проведення  перевірки  економічного обгрунтування  тарифів на житлово-комунальні послуги  у складі :

Гриценко В.І. 				міський голова , голова комісії ;
Дзюбан М.Г.					депутат районної ради , заступник голови комісії;
Китайгора І.О.				заступник міського голови , секретар комісії ;
Ветошкін А.С. 				представник громадськості ;
Домке Н.Ф. 					представник громадськості ;
Даніленко А.А.				представник громадськості ;
Сухорудченко Е.Ф.				представник громадськості ;
Павлюченко Н.А.				представник громадськості ;
Ларин М.С.					представник громадськості ;
Прийма Т.О.					представник громадськості ;
Образцова В.П.				представник громадськості ;
Савченко Б.Д.				представник громадськості ;
Прасол С.М.					представник громадськості ;
Коробейник Е.Ф.				представник громадськості ;
Баранник Т.І.					представник громадськості ;
Колесніченко Л.В.				секретар міської ради, депутат  ;
Пилипенко Е.В.				голова депутатської комісії ;
Карманов М.Е.				депутат міської ради;
Лебєдев С.П.					депутат міської ради ;
Бондаренко І.В.				депутат міської ради ;
Кубай С.В.					депутат міської ради ;
Прокопенко Ю.О.				депутат міської ради ;
Чехута Н.В.					депутат міської ради ;
Назарько В.Л.				депутат міської ради ;
Проскурнікова  М.С. 			економіст  КП “ КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС”
Столярова І.М.		економіст КП “ Кремінський комбінат комунальних підприємств”;
Драньов С.А. 		Директор КП “ Кремінське ВУВКГ”
Арутюнян Г.Н.		Директор КП “ КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС”
Чернобай А.М.		В.О. директора КП “ Кремінський комбінат комунальних підприємств”;
Улибіна Т.М.		начальник управління економіки районної державної адміністрації ;
Коткіна Т.В.	голова Громадської ради при міській раді.
3. Комісії  у найкоротші терміни провести перевірку економічного обгрунтування  тарифів на житлово-комунальні послуги та надати на розгляд сесії міської ради свій висновок  .
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Гриценка В.І.



Міський голова								В.І.Гриценко

