
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.. дама/іі м9 маг/э,
м. Володимир-Волинський

Про затвердження складу конкурсної комісії
для визначення виконавця послуг з вивезенняпобутових відходів на території Міста
Володимира-Волинського

На виконання п.2 рішення виконавчого комітету від 16.05.2014 року 1`Г9134
« Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з
вивезення твердих побутових відходів на території м.Володимира-
Волинського», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року1191173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезенняпобутових відходів», Закону України «Про відходи», Закону України «Про
Житлово-комунальні послуги», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про
місцеве самоврядування В Україні»:

1. Затвердити наступний склад конкурсної комісії для визначення
виконавця послуг 3 вивезення побутових відходів на території міста
Володимира-Волинського:
Голова конкурсної комісії - Матвійчук Ярослав Анатолійович -перший заступник міського голови;
Заступник голови конкурсної комісії - Фіщук Віктор Сергійович -начальник управління Житлово-комунального господарства і
будівництва;
Секретар конкурсної комісії - Здомищук Олександр Віталійович -головний спеціаліст управління Житлово-комунального господарства і
будівництва;
Члени конкурсної комісії:
Атаманчук Володимир Анатолійович - начальник відділу з питаньдіяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи,
запобігання та виявлення корупції;
Дишлюк Діна Панасівна - головний бухгалтер управління ЖИТЛОВО-
комунального господарства і будівництва;
Мельник Тетяна Миколаївна - заступник начальника управління
економічного розвитку та інвестицій;



Мисинчук Світлана Анатоліївна - Начальник відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного господарства, управління
Держпродспоживслужби у м.Володимирі-Волинському;
Павленко Людмила Миколаївна - начальник юридичного відділу;Петрук В'ячеславМиколайович - голова правління обслуговуючого
кооперативу «Віленський»(за згодою);
Цаль-Цалко Григорій Адамович - голова постійної депутатської
комісії з питань містобудування, Житлово-комунального господарства,
інфраструктури, комунальної власності, енергозбереження та
земельних відносин. Голова Ради голів об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, Житлово-будівельних кооперативів та
ініціативних груп при виконавчому комітеті Володимир-Волинської
міської ради(за згодою).

. Розпорядження міського голови від 27.02.2017 року Л953р «Про
затвердження складу конкурсної комісії для визначення виконавця
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 'Міста
Володимира-Волинського» вважати таким, що втратило чинність.

. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Матвійчука Я.А.

Міський голова П.Д.Саганюк
Фіщук 38518


