ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
04.06.2018

м. Рубіжне

№ 66

Про створення робочої групи з
підготовки громадських слухань з
питання перегляду тарифів на житловокомунальні послуги

З метою організації підготовки громадських слухань з питання перегляду
тарифів на житлово-комунальні послуги, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗОБОВ′ЯЗУЮ:
1. Створити робочу групу з підготовки громадських слухань з питання
перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги у наступному складі:
Башкір Олексій Віталійович – перший заступник міського голови, голова робочої
групи;
Абрамян Тетяна Анатоліївна – заступник міського голови, заступник голови
робочої групи;
Коваленко Наталія Вікторівна – начальник відділу економічного аналізу та
інвестиційної політики, секретар робочої групи;
Соловйов Віктор Ігорович – секретар міської ради, член робочої групи;
Якунін Олександр Валентинович – радник міського голови з питань житловокомунального господарства, член робочої
групи;
Жердєв Денис Олександрович – начальник управління житлово-комунального
господарства, член робочої групи
Дев’ятерікова Любов Валеріївна – начальник загального відділу, член робочої
групи;
Чумак Микола Володимирович – директор КП «БТІ» РМР, член робочої групи;
Бережний Роман Володимирович – в. о. директора КП «ШЕП» РМР, член робочої
групи;
Ларін Леонід Іванович – в. о. директора КСТП «РТКЕ» РМР, член робочої групи;
Котляр Олег Сергійович – в. о. директора КП «РВУВКГ» РМР, член робочої
групи;
Купцов Володимир Володимирович – депутат Рубіжанської міської ради;

Катасонов Вадим Миколайович – депутат Рубіжанської міської ради.
2. Керівникам комунальних підприємств, які входять до робочої групи, в
строк до 07.06.2018 надати робочій групі наступну інформацію:
- загальний розмір планованого тарифу, поданого до органу,
уповноваженого встановлювати тарифи, та його структура (плановані витрати за
елементами, прибуток, податок на додану вартість);
- обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу
та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового
економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався,
причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових
тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів),
визначення відсотка підвищення тарифу тощо);
- інформація щодо діючого тарифу, його структура (витрати за елементами,
прибуток, податок на додану вартість), рівень відшкодування фактичної
собівартості на останню звітну дату.
3. Провести громадські слухання з питання перегляду тарифів на житловокомунальні послуги 14.06.2018 р. о 15 годині у великій концертній залі МКУ
«Палац культури» за адресою пл. Володимирська, 1, м. Рубіжне.
4. Секретарю міської ради Соловйову В. І. оприлюднити інформацію про
дату, час і місце проведення громадських слухань не пізніше 10 календарних днів
до початку їх проведення на офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради
відповідно до Статуту територіальної громади міста Рубіжне.
5. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Башкіра О. В.

Міський голова

С. І. Хортів

