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УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

№ 294

23.07.2018
Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 26.04.2017 №143

Відповідно до ст. ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.03.2017
№ 53 «Про затвердження Типового положення про територіальні комісії з
питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.04.2017 за №496/30364 та у зв’язку з
кадровими змінами:
Затвердити новий склад територіальної комісії з питань узгодження
заборгованості з різниці в тарифах, утвореної розпорядженням голови
облдержадміністрації від 26.04.2017 №143 згідно з додатком.

Голова адміністрації
л

Додаток
до розпорядження
голови облдержадміністрації

23.07.2018

№ 294

СКЛАД
територіальної комісії з питань узгодження заборгованості
з різниці в тарифах
Щебетов
Роман Олегович

- заступник голови
голова комісії

облдержадміністрації,

Варема
Тетяна Никифорівна

- заступник
директора
департаменту
начальник
управління
житловокомунального господарства департаменту
регіонального
розвитку
облдерж
адміністрації, заступник голови комісії

Юрченко
Олена Іванівна

- заступник
начальника
управління
начальник відділу економіки, тарифної
політики та реформування департаменту
регіонального
розвитку
облдерж
адміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Бабак
Тамара Володимирівна

- директор фінансовий ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (за згодою)

Бех
Алла Миколаївна

- начальник
відділу
погашення
боргу
Головного
управління
Державної
фіскальної служби України у Житомирській
області (за згодою)

Богданчук
Олександр Володимирович

- начальник
управління
житловокомунального
господарства,
енерго
збереження та
комунальної власності
Новоград-Волинської міської ради (за
згодою)

Жилінський
Сергій Анатолійович

- старший оперуповноважений управління
захисту економіки в Житомирській області
департаменту
захисту
економіки
Національної поліції України (за згодою)

2
Продовження додатка
Козловська
Людмила Федорівна

- завідувач
сектору
контролю
за
регульованими
цінами
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Житомирській області (за згодою)

Марцун
Олександр Васильович

- начальник
управління
комунального
господарства Житомирської міської ради (за
згодою)

Онофрійчук
Сергій Петрович

- заступник Бердичівського міського голови
(за згодою)

Пінчук
Денис Олегович

- старший оперуповноважений в особливо
важливих
справах
відділу
контррозвідувального захисту інтересів держави у
сфері економічної безпеки Управління
Служби безпеки України в Житомирській
області (за згодою)

Турський
Вадим Валентинович

- заступник директора департаменту фінансів
обл держад м іністрації

Хохлюк
Лариса Олександрівна

- заступник начальника відділу контролю у
галузі промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
управління
Північного
офісу
Дсржаудитслужби в Житомирській області
(за згодою)

Якубовський
Леонід Павлович

- заступник Коростенського міського голови
(за згодою)

Заступник директора департаменту
регіонального розвитку
обл держад м іністрац ії

.X. Мединський

