
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.09.2022                      № 135 

Про внесення змін до складу 

комісії  по здійсненню 

контролю за додержанням 

правил при нарахуванні 

тарифів на житлово-

комунальні послуги 

 

Відповідно до статей 28, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні 

послуги“, постанов Кабінету Міністрів України: від 01 червня 2011 року № 869 

„Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги“ (із змінами) та від 26 липня 2006 року № 1010 „Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами“, з метою дотримання законодавства щодо оплати за надані послуги, 

економного та раціонального використання бюджетних коштів: 

внести зміни до складу комісії із  здійснення контролю за додержанням 

правил при нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердженої 

розпорядженням міського голови від 24.09.2021 № 221 „Про комісію по 

здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні тарифів на 

житлово-комунальні послуги“,  виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

 
 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

міського голови 

02.09.2022 № 135  

 

 

Склад 

комісії із здійснення контролю за додержанням правил при нарахуванні 

тарифів на житлово-комунальні послуги 
 

 

Мельниченко                              -     заступник      міського    голови    з     питань 

Михайло Володимирович                діяльності  виконкому  міської  ради, голова 

                                                            комісії 
                                                                                

Котенко  
Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань                

діяльності виконкому міської ради, 

заступник голови комісії 
 

Комаренко  

Валентина Дмитрівна 
   -  головний спеціаліст відділу економіки та  

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 
 

Гавриленко 
Наталія Віталіївна 

- головний       економіст          Пирятинських 

госпрозрахункових       очисних        споруд 

 (за згодою) 
                                 

Габрієлян 

Світлана Юріївна 

- головний        бухгалтер           комунального 

підприємства      „Пирятинський       міський 

водоканал“ (за згодою)

Кіріченко                                                                        

Тетяна Михайлівна 

- пенсіонер (за згодою) 

 

 

  Порва                                          -    головний   спеціаліст   відділу      управління                          

 Оксана Вікторівна                           комунальною   власністю     та        житлово-     

                                                            комунального      господарства    виконкому        

                                                            міської  ради 

  

Семенова                                    -   головний         бухгалтер          комунального  

Світлана Степанівна                      підприємства            „Новомартиновицьке“                                                                                   

                                                         (за згодою)                                                            

 

 

 



Тоткало                                      -     головний бухгалтер комунального 

Людмила Олексіївна                       підприємства „Велика Круча- сервіс“ 

                                                         

 

Керуючий справами 
виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


