
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

VIІ скликання 
4 сесія 

 
 

 
 

__ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про створення тимчасової депутатської комісії 
з питання будівництва об’єкту  
«Реконструкція незавершеного будівництва 
житлового будинку № 26-Б   
по вул. Бульварній в м.Марганець» 
 

Відповідно до ст. 25, 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Марганецька міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Створити тимчасову депутатську комісію з питання будівництва об’єкту 

«Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26-Б по вул. 
Бульварній в м.Марганець» та затвердити її персональний склад в кількості 8 
осіб (згідно додатку) 
 

2. Комісії  перевірити виконання договірних відносин між підрядником та 
замовником будівництва об’єкту«Реконструкція незавершеного будівництва 

        житлового будинку № 26-Б  по вул. Бульварній в м.Марганець», проектно – 
кошторисну документацію, стан будівництва об’єкту та надати звіт про 
результати роботи комісії на сесії Марганецької міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань екології, регулювання земельних відносин, будівництва, 
благоустрою та архітектури (Аксьонов Г.А.)  
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     ЖАДЬКО О.А. 
 
 

№  152 – 4/ VІІ 
від « 21 » січня 2016р. 
 



 
Додаток  

до рішення міської ради 
№  152 – 4/ VІІ 

від « 21 » січня 2016р. 
 

СКЛАД 
тимчасової депутатської комісії з вивчення питання з питання будівництва об’єкту 

«Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку № 26-Б  
по вул. Бульварній в м.Марганець» 

 
 

№ 
з/п ПІБ Посада Партійна належність 

1. ШВЕЦЬ 
Андрій Сергійович 

Голова 
комісії 

Партія «Відродження» 

2. АКСЬОНОВ  
Геннадій Анатолійович член комісії 

Політична партія 
«Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» 

3. БОНДАРЕНКО 
Олександр Олексійович член комісії Політична партія ВО 

«Батьківщина» 

4. БОРОВИК 
Геннадій Васильович член комісії Громадський рух 

Народний контроль 

5. ВАДАНОВ  
Валентин Олександрович член комісії Партія «Відродження» 

6. ВІТЬКО 
Андрій Володимирович член комісії «Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» 

7. ДЕРКАЧ  
Анатолій Віталійович член комісії Радикальна партія 

 Олега Ляшка 

8. КОНДРАТОВИЧ  
Володимир Миколайович член комісії Політична партія 

«Опозиційний блок» 

9. ХНИКІН Сергій 
Олександрович член комісії Партія БПП 

«Солідарність» 
 

 
 
 
 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                              І.МІНЯЙЛО 


