
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                                 №_______ 
                                                                 м. Лиман 
 
Про утворення комісії щодо  
розрахунків населення за одержані 
житлово-комунальні послуги 

 
З метою моніторингу розрахунків населення за одержані житлово-комунальні 

послуги, у зв'язку з кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію щодо розрахунків населення за одержані житлово-комунальні 
послуги, згідно додатку № 1 

2. Затвердити положення про комісію щодо розрахунків населення за одержані 
житлово-комунальні послуги, згідно додатку № 2 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.03.2021 № 120 “Про 
затвердження складу комісії  щодо  розрахунків населення за одержані житлово-
комунальні послуги у новій редакції” визнати таким, що втратило чинність. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 

 
 
Міський голова       О. В. Журавльов 



Додаток 1 
до рішення виконавчого 
комітету 
Лиманської міської ради 
________________№_______ 

Склад комісії 
щодо  розрахунків населення 

 за одержані житлово-комунальні послуги 

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови, голова комісії 

Удовиченко Катерина Вікторівна Начальник  відділу житлово-комунального 
господарства, заступник голови комісії 

Сердюк Ірина Вікторівна Головний спеціаліст  відділу житлово-
комунального господарства, секретар комісії 

Члени комісії  

  

Бугайов Олександр Анатолійович Директор ВО “Лимантепломережа” ОКП 
“Донецьктеплокомуненерго” (за згодою) 

Зленко Вячеслав Олексійович Начальник Лиманської газової ділянки 
Слов'янського УГГ (за згодою) 

Косик Яна Іванівна Головний спеціаліст юридичного відділу 
виконавчого комітету  

Мацегора Валерій Анатолійович Директор КП “Лиманська СЄЗ” 

Пасічник Євгеній Олександрович Директор КП “Лиманський Зеленбуд” 

Токарчик Олександр Іванович Директор Лиманського ВУВКГ КП “Компанія 
Вода Донбасу” (за згодою) 

Шестопалова Лілія Володимирівна Головний державний виконавець Лиманського 
міського відділу  державної виконавчої служби 
( за згодою) 

 
  
 
 Відділ житлово-комунального 

 господарства       К.В. Удовиченко 

 
 Керуючий справами      О. В. Погорелов 

 
 
 
 
 
 

 



    Додаток 2 
        до рішення виконавчого комітету 
        Лиманської міської ради 

      ________________№_______ 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію  щодо  розрахунків населення за одержані житлово-комунальні 

послуги 
1. Загальні положення 

1.1. Метою діяльності комісії щодо розрахунків населення за одержані житлово-
комунальні послуги (далі - комісія) є моніторинг стану реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства, а саме стан розрахунків споживачів міста за 
житлово-комунальні послуги та енергоносії. 

1.2. У своїй діяльності комісія керується законами України, указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних 
адміністрацій, цим Положенням, а також чинним законодавством України. 

1.3. До складу комісії входять голова, його заступник, секретар, члени комісії. 
Керівництво комісією здійснює її голова – заступник голови  за посадою.  Для 

участі в засіданнях комісії можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних 
галузей, які не є членами комісії. 

 

2. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями та функціями комісії є: 
- контроль за дотриманням сталого  теплопостачання, водопостачання,  

комунально-побутових споживачів, населення відповідно до встановлених норм і 
стандартів; 

- здійснення збору інформації про стан розрахунків за спожиті енергоносії та 
дотримання підприємствами, установами і організаціями режимів споживання всіх 

видів енергоносіїв, узагальнення її та складання відповідних висновків; 
- організація роботи, спрямованої на виконання заходів щодо скорочення 

енергоспоживання установами та організаціями, а також підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 
2.2. Комісія в межах повноважень: 

- розглядає стан розрахунків споживачів міста за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії й надає підприємствам відповідні рекомендації щодо поліпшення роботи; 

- здійснює системний моніторинг стану заборгованості населення за житлово-

комунальні послуги, у тому числі працівників підприємств, установ та бюджетних 
організації; 

- запрошує й заслуховує на засіданнях інформації керівників підприємств тепло-, 
водопостачання, житлово-комунального господарства, які не забезпечують оплату та 

ставлять під загрозу стабільне надання населенню міста життєво необхідних послуг. 



3. Права 

Комісія має право: 
- обговорювати на своїх засіданнях актуальні питання забезпечення своєчасних 

розрахунків суб'єктами господарювання та населенням міста за спожиті житлово-
комунальні послуги й енергоносії; 

- одержувати від суб'єктів господарювання необхідну інформацію відповідно до 
чинного законодавства України з питань, що стосуються її роботи. 

-  запрошувати на свої засідання юридичних і фізичних осіб, інтереси яких 
зачіпаються при вирішенні внесених на розгляд питань;  

- інформувати про свою діяльність громадськість  

4. Організація роботи 

4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потребою, 
але не менш одного разу в квартал.  

4.2. Голова комісії організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на 
комісію завдань. 

4.3. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 
половина її складу.  

4.4. Рішення комісії оформляються протоколом, який підписується головуючим  
на засіданні. 

 
 

 
Розроблено відділом житлово-комунального господарства 
 
Відділ ЖКГ                                       К.В. Удовиченко 
 
Керуючий справами      О.В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 


