ОБУХIВСЪКА MICЬKA

РАЛ

киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджвнняNь
.
вiд

,-Д
Uc

?rа
MicTo Обухiв

вересня 202l року

Про створення тимчасовоiробочоi групи з розгляду питання ефективноТ
дiяльностi Комунальних пiдприемств Обухiвськоi MicbKoT ради КиiвськоТ
областi <MicbKe господарство)) та <Обухiвтеплотрансбул>

Вiдповiдно до пункту 20 частини четвертоi cTaTTi 42, пiдпункту l пункту
((а)) cTaTTi 30, Закону УкраТни пПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
розглянувши лист ааступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ОбухiвськоТ MicbKoT ради Максим САВЕНКА про фiнансовi результати
роботи Комунальних пiдприсмств Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi
<MicbKe господарство)) та <Обухiвтеплотрансбуд>,щодо ефективноТ дiяльностi
та з метою оптимiзацiТ роботи пiдприсмств по забезпеченню якiсних житловокомунztльних та iнших послуг споживачам, суспiльно корисноi господарськоТ
дiяльностi, покращення результатiв фiнансово-господарськоТ дiяльностi
1. Створити тимчасову робочу групу

з

розгляду питання ефективноТ
дiяльностi Комун.шьних пiдпfйемств Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоi
областi <MicbKe господарство)) та <Обухiвтеплотрансбул> (далi тимчасова
робоча група)

, згiдно

з додатком.

2. Тимчасовiй робочiй групi провести аналiз ефективностi дiяльностi
Комунальних пiдприемств ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиIвськоi областi KMicbKe
господарство> та <<Обухiвтеплотрансбуд>.

3. За результатами роботи тимчасовоi робочоi групи надати рекомендацiТ
для оптимiзацiТ дiяльностi та ефективноi роботи Кбмунальних пiдприсмств
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi <MicbKe господарство)) та
<Обухiвтеплотрансбул>.

Головою робочоi групи уповноважити заступника мiського голови з
питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT ради Максима
4.

сАвЕнкА.

обчхiвський мiський голова

Максим САВЕНКо

Олександр ЛЕВЧЕНКО

.Щодаток

до розпорядження мlського голови
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Склад
ефективноТ дiяльностi
тимчасовоi робочоi групи з розгляду питання
комунальних пiдприемств Обухiвськоi MicbkoT Ради
<MicbKe господарство)) та <Обухiвтеплотрансбул>
Савенко Максим Миколайович - заступник мiського голови з питань дiяльностi
виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoi Ради КмiвськоТ областi;
Пендюр дrдъiй Борисович - начаJIьника юридичного вiддiлу Виконавчого
KoMiTeiy ОбухiвськоI MicbKoT ради КиТвськоi областi;
шевченко Людмила Миколатвна - нач€шьник вiддiлу житлово- комунапьного
господарства та транспорту виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради

КиТвськоi областi; "
Медвiдчук HiHa IBaHiBHa - нач€шьник фiнансового управлiння Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoI ради КиТвськоi областi;
Бобкова олена Миколаiвна начzшьник вiддiлу фiнансоВо-госпоДарськогО
областi;
забезпечення Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi
смиковська Iрина Сергiiвна головний спецiалiст вiддiлу економiчного
аналiзу, плануван"", у.rрu"лiння майном та приватизацiт управлiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT Ради КиТвськоi областi;
яцун Богдан Iванович _ депутат обухiвськот мiськоi ради, голова постiйнот
KoMicii з питань комунztльноi власностi, житлово-комун€Lпьного господарства,
(за
енергозбереження, транспорту, благоустрою, булiвничтва та архiтектури
згодою);

Iце.оленко Наталiя Олександрiвна

- депутат

Обухiвськот мiськоi ради (за

згодою);
(за зголою);
Федорченко Людмила Петрiвна -депутат Обухiвськоi MicbKoT Ради
(за згодою);
Ткаченко Iрина днатолiiвна - депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради
дкимов Олександр Дртурович - депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради (за згодою);
(за зголою),
Лук'яненко олексu"Др IЪанович -депутат ОбухiвськоТ мiськоi ради
Карама- Микола Миколайович -депутат ОбухiвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

Керуючий справами виконавчого
Обухiвськоi мiськоi ради
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