
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
Від  23 червня  2017 р.                                                                    № 76-р 

Про проведення громадських слухань  

          Відповідно до статті 13, пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту Липовецької міської 

ради Вінницької області, з метою громадського обговорення проекту 

регуляторного акту «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення для населення, які буде надавати ДП 

«Липовецьводоканал»: 

 

1.Провести громадські слухання щодо проекту регуляторного акту «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення для населення, які буде надавати ДП «Липовецьводоканал». 

2.Датою проведення громадських слухань визначити  06 липня 2017 року о 

15:00 год. в приміщенні актової зали міської ради. 

3.Утворити та затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення 

громадських слухань згідно з додатком. 

4.Для підготовки і проведення громадських слухань доручити робочій групі: 

1) Підготовити і затвердити план підготовки та проведення громадських 

слухань. 

2) Систематизувати письмові звернення, які надійшли до міської ради та ДП 

«Липовецьводоканал»  з питання, яке буде розглянуте на громадських 

слуханнях та підготувати аналітичну довідку. 

3) Завідувачу загальним відділом Благій Т.О. довести підсумки громадських 

слухань до відома жителів міста шляхом оприлюднення на офіційному сайті 

міської ради в мережі Інтернет, розповсюдження оголошень в приміщенні 

міської ради та на дошці оголошень. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Кропивницького С.С. 

 

Міський голова                                                         Микола ГРУШКО 
 Назаренко О.О.                                                    Лебідь А.М.   

Кропивницький С.С.                                             Печолат О.В.            . 

Карбівська Н.В.                                                     Блага Т.О.    

 

  



 

                                                                                                                             Додаток 

до розпорядження 

                                                                                                                              міського голови  від 

     23 червня 2017 р.  № 76-р 

    Склад робочої групи 

з підготовки та проведення громадських слухань 

Кропивницький Сергій           

 Станіславович      

- заступник міського голови, голова робочої 

групи; 

Печолат Олег Васильович  - керуючий справами(секретар)міської ради, 

секретар робочої групи; 

 

Члени робочої групи: 

Карбівська Наталія Володимирівна 

 

Лебідь Альона Миколаївна 

 

- заступник міського голови; 

 

- секретар міської ради;     

 

Блага Тетяна Олексіївна - завідувач загального відділу виконавчого 

комітету міської ради;                          

Назаренко Олеся 

Олександрівна                    

 - завідувач відділу правової та кадрової 

роботи виконкому міської ради; 

                                                  

Петрівський Сергій Романович - директор ДП «Липовецьводоканал», член 

виконкому міської ради (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами(секретар) 

 виконавчого комітету       

 

                                             

 

                                      Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 


