
                                                                                                                                                                              

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ                     
МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

VІІ скликання 
16 сесія 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
Про створення тимчасової контрольної 
 комісії ради по передачі та реалізації   
об’єктів комунальної власності, які перебувають  
на балансі КП «Марганецьтепломережа» 
 
 
 

З метою забезпечення контролю по передачі та реалізації об’єктів 
комунальної власності, які перебувають на балансі КП 
«Марганецьтепломережа», у зв’язку з припиненням виробничої діяльності 
підприємства, керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60, ст. 48 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Створити тимчасову контрольну комісію ради в кількості 10 осіб та 
затвердити її персональний склад (додається). 

 
2. Комісії здійснювати постійний контроль за передачею та реалізацією 

об’єктів комунальної власності, які перебувають на балансі КП 
«Марганецьтепломережа»,  із залученням  необхідних спеціалістів. 

 
3. Звіт щодо результатів роботи тимчасової контрольної комісії заслухати 

на пленарному засіданні ради. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
        
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       О.ЖАДЬКО 
 
 
 

№ 561-16/VІІ 
від « 27 » жовтня 2016р. 



Додаток до рішення сесії 
№ 561-16/VІІ 

від « 27 » жовтня 2016р. 
 
 

Склад тимчасової контрольної комісії 
 
 

1. Кондратович В.М. – голова постійної депутатської комісія з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та протидії 
корупції, законності та правопорядку, захисту прав та 
законних інтересів громадян та співпраці зі ЗМІ; 

2. Швець А.С. – голова постійної депутатської комісії з питань планування, 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 
регуляторної політики; 

3.  Хлєбніков В.М. – голова постійної депутатської комісії  з питань суб’єктів 
підприємницької діяльності,торгівлі, побуту та 
транспорту; 

4. Харіна А.С. – голова постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту населення; 

5. Матвєєва Я.В. – голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, спорту та молодіжної політики; 

6. Аксьонов Г.А. – голова постійної депутатської комісії з  питань екології, 
регулювання земельних відносин, будівництва, 
благоустрою та архітектури; 

 
7. Корогодський І.П. – член постійної депутатської комісії з питань екології, 

регулювання земельних відносин, будівництва , 
благоустрою та архітектури. 

 
 
8. Євдокименко Є.В. - член постійної депутатської комісії з питань житлово-

комунального господарства, управління об’єктами 
комунальної власності та відчуження об’єктів комунальної 
власності. 

 
 
9. Лук’яненко М.В. - член постійної депутатської комісії з питань охорони  

здоров’я та соціального захисту населення. 
 
10. Гугля О.М. - член постійної депутатської комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та протидії корупції, 
законності та правопорядку, захисту прав та законних 
інтересів громадян та співпраці зі ЗМІ; 

 
 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                          І.МІНЯЙЛО 
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