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№
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Про обласну комісію з узгодження
обсягу заборгованості з різниці в тарифах
Відповідно до статті 6, п. 9 частини першої статті 39, статті 41
Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, п. 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 02.09.2015 № 723 „Про внесення змін
до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах
на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги
з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають
населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії
та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення
та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування“:
1. Утворити обласну комісію з узгодження обсягу заборгованості
з різниці в тарифах (далі – комісія) та затвердити її склад, що додається.
2. Установити, що основним завданням комісії є узгодження обсягу
заборгованості з різниці в тарифах.
Комісія в своїй діяльності з процедурних питань керується Примірним
положенням про допоміжний орган обласної державної адміністрації,
затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.10.2009
№ 285 „Про допоміжні органи облдержадміністрації”, та припиняє свою
діяльність за розпорядженням облдержадміністрації обласної державної
адміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
та управління житлово-комунального господарства обласної державної
адміністрації.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 28.03.2006 № 123 „Про обласну комісію
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з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу“,
зі змінами, внесеними розпорядженнями обласної державної адміністрації
від 24.11.2014 № 472, від 18.06.2015 № 286.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
13.10.2015 № 523/1
СКЛАД
обласної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах
САС
Юрій Михайлович

– заступник
голови
обласної
адміністрації, голова комісії

ДЕМИДЕНКО
Сергій Миколайович

– начальник управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації,
заступник голови комісії

МИТЮК
Тетяна Сергіївна

– заступник
директора
Департаменту
–
начальник
управління
міжбюджетних
розрахунків та аналізу бюджету Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації,
заступник голови комісії

ЧЕРЕМИС
Анатолій Іванович

– завідувач сектору Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг у області,
заступник голови комісії (за згодою)

МАЗКО
Анна Вікторівна

– головний спеціаліст
відділу економічного
аналізу,
прогнозування
і
тарифної
політики
управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації,
секретар комісії

державної

Члени комісії:
БАЙБУЗ
Юрій Михайлович

– начальник відділу погашення заборгованостей
Головного управління ДФС у області
(за згодою)

БІДА
Олексій Володимирович

– заступник директора з економіки та фінансів
відокремленого підрозділу „Черкаська ТЕЦ“
ПАТ „Черкаське хімволокно“ (за згодою)

БРИЖАТЮК
Тетяна Василівна

– старший майстер служби обліку природного
газу ПАТ „Уманьгаз“ (за згодою)

ГУЦ
Алла Миколаївна

– заступник директора з питань економіки
комунального підприємства теплових мереж
„Черкаситеплокомуненерго“ Черкаської міської
ради (за згодою)

2

ДОБРОВОЛЬСЬКА
Олександра Павлівна

– заступник начальника Головного управління
Державної казначейської служби у області
(за згодою)

ЖОРЖ
Алла Іванівна

– головний бухгалтер ПАТ „По газопостачанню
та газифікації „Черкасигаз“ (за згодою)

КЛИМЕНКО
Сергій Григорович

– начальник
відділу
контррозвідувального
захисту економіки держави Управління
Служби безпеки України в області (за згодою)

КОРИТАН
В’ячеслав Леопольдович

– начальник відділу обліку наданих послуг
із
транспортування
природного
газу
Управління
магістральних
газопроводів
„Черкаситрансгаз“
ПАТ
„Укртрансгаз“
(за згодою)

ЛІСКОВЕЦЬ
Світлана Володимирівна

– заступник
директора
комунального
підприємства „Черкасиводоканал“ Черкаської
міської ради (за згодою)

ЧУХЛІБ
Анатолій Петрович

– заступник начальника Управління – начальник
відділу роботи з борговими зобов’язаннями
Управління
боргових
зобов’язань
Департаменту реалізації газу НАК „Нафтогаз
України“ (за згодою)

ШТИРКА
Тетяна Андріївна

– провідний економіст фінансового
ПАТ „Черкасиобленерго“ (за згодою)

Заступник голови – керівник апарату

В. Коваль

відділу

