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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Дванадцята сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
від 02 листопада 2011 року               № 221                                 смт. Воловець
                  
Про створення тимчасових депутатських комісій.

За ініціативою депутатів по перевірці роботи дитячих навчальних закладів та у зв’язку із зверненням Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції про податкову заборгованість КП ВСЖКГ «Волівчик», керуючись ст. 96 «Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств» «Податкового кодексу України» від 02.12.2010 року № 2755-VI та згідно п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішено:

	Створити тимчасову депутатську комісію Воловецької селищної ради по якості продукції закупівельних цінах на продукти для дитячих навчальних закладів в складі:

	Грига Сергій Васильович – спеціаліст селищної ради, голова комісії; 
	Дікі Алла Романівна – депутат селищної ради;
	Тичка Віктор Іванович – депутат селищної ради;
	Воронич Дмитро Васильович – депутат селищної ради;
	Фуцур Василь Юрійович – депутат селищної ради.


	Комісії вивчити дане питання, результати роботи оформити актом і доповісти на черговій сесії селищної ради.


	Створити тимчасову депутатську комісію Воловецької селищної ради по вивченню фінансового стану комунального підприємства ВСЖКГ «Волівчик» в складі депутатів селищної ради та спеціалістів з правом голосу. Персонально:

депутати:
	Сличко Іван Васильович – депутат селищної ради; 
	Гвоздак Василь Васильович – депутат селищної ради;
	Воронич Дмитро Васильович – депутат селищної ради;
	Попелич Михайло Андрійович – депутат селищної ради;


спеціалісти, з правом голосу:
	Басюк Микола Володимирович – спеціаліст селищної ради;

Грига Сергій Васильович – спеціаліст селищної ради;
Мадяр Марія Андріївна – представник податкової інспекції;
Дзьобак Оксана Іванівна – представник управління Пенсійного фонду.

	Комісії вивчити і проаналізувати дійсний фінансово-економічний стан справ КП ВСЖКГ «Волівчик».


	Комісії в термін до 11.11.2011 року дати рекомендації про доцільний варіант виходу із ситуації, яка склалася з податковою заборгованістю КП ВСЖКГ «Волівчик». 


	Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.



Воловецький селищний голова                                                    В.В. Панасович



