
  
 
 

     
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
29.03.2016 № 19    
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради від 
30.09.2015р № 60 “ Про створення комісії 
для розгляду питання про надання згоди 
на здійснення невід'ємних поліпшень 
комунального майна міської 
територіальної громади - “ Цілісний 
майновий комплекс “ Насосна станція 
зрошення” 

 

 
 

Відповідно до ст. 52 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 
Україні” виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 30.09.2015р. № 60 “ Про створення комісії для розгляду питання про 
надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень комунального майна міської 
територіальної громади - “ Цілісний майновий комплекс “ Насосна станція 
зрошення”: 
1.1. Пункт 1 рішення викласти у новій редакції, а саме: 
“ 1. Для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень 
комунального майна міської територіальної громади -” Цілісний майновий 
комплекс “ Насосна станція зрошення”, створити комісію у складі: 

Голова комісії: 
- Шматов С.В. - перший заступник міського голови; 

 Секретар комісії: 
- Чечіна Л.О. - спеціаліст з питань реформування місцевого  

самоврядування та управління комунальною власністю; 
Члени комісії: 
- Чачібая О.Г. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 
- Волосюк О.О. - начальник юридичного відділу міської ради; 
- Черноусова Н.Й. - архітектор міської ради; 
- Шевчишин Ю.Б. - начальник КВУ ” Бериславський водоканал”; 
- Левжинський М.В. – начальник КП «Бериславтеплокомуненерго»; 
- Степанченко Н.Л. - головний бухгалтер КВУ “ Бериславський водоканал”; 



- Чечін О.С. - голова постійної комісії мандатної, з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян;  

- Йорж Г.І. - голова постійної комісії з питань соціально-економічного і 
культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння 
розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною 
діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального 
устрою; 

- Короваєнко О.В. - голова постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, будівництва, соціальної інфраструктури, житлово-комунального 
господарства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища; 

- Дудченко Т.А. - голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  
культури, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 
зв’язку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань 
реформування місцевого самоврядування та управління комунальною власністю 
Чечіну Л.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                      О.М.Шаповалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


