
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/У,
Про створення робочої групи

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи протокольне рішення 18 позачергової 
сесії обласної Ради 7 скликання щодо створення робочої групи з вивчення питання 
ефективності використання газових мереж області та рішення НКРЕКП від 28 
березня 2017 року про введення абонплати за підключення до системи 
газопостачання:

1. Створити робочу групу з вивчення питання ефективності використання 
газових мереж області та рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 року про введення 
абонплати за підключення до системи газопостачання у складі:

ОЛІЙНИК - голова обласної Ради, керівник робочої групи
Анатолій Дмитрович

гижко
Андрій Петрович

РОМАНЕЦЬ
Олег Павлович

БАБОШИН
Володимир Олексійович

ВОЛКОВ
Сергій Адієвич

ЗОЗУЛЯ
Григорій Степанович

КОВАЛЬОВ
Андрій Євгенійович

КОПАЧЕВСЬКИЙ
Микола Анатолійович

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник керівника робочої групи

заступник керуючого справами -  начальник 
відділу організаційного забезпечення діяльності 
Ради та зв’язків з органами місцевого 
самоврядування виконавчого апарату обласної 
Ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи:
голова комунальної організації «Обласний Фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву»

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації (за згодою) 
голова фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
„УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ -  
„УКРОП” в обласній Раді 
голова постійної комісії обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження 
директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації (за згодою)



КОРНІЙЧУК
Олександр Васильович

КРИВАК
Олександр Андрійович

КРИВЕШКО
Сергій Сергійович

КРУЧЕНЮК
Олександр Васильович

МЕЛЬНИК
Андрій Юрійович

ОЛІЙНИК
Алла Михайлівна

РОЙ
Владислав Анатолійович

соляник
Вадим Сергійович

ФЕДОРИШИН
Василь Семенович

ФУРМАН
Олексій Юрійович

ХМІЛЬ
Ігор Вікторович

ЯРЕМЕНКО
Тетяна Федорівна

ЯРЕМЧУК
Юрій Якович

голова фракції „Аграрії Вінниччини” в обласній 
Раді

голова правління ПАТ по газопостачанню та 
газифікації «Вінницягаз» (за згодою)

голова фракції Вінницької територіальної 
організації Радикальної Партії Олега Ляшка в 
обласній Раді
голова фракції БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
„СОЛІДАРНІСТЬ” в обласній Раді

голова постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, розвитку населених пунктів, 
транспорту та зв’язку
заступник керуючого справами -  начальник 
юридичного відділу виконавчого апарату 
обласної Ради
голова фракції політичної партії „Всеукраїнське 
об’єднання „Батьківщина” в обласній Раді

голова фракції політичної Партії „Об’єднання 
„САМОПОМІЧ” в обласній Раді

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області
представник політичної партії Всеукраїнське 
об'єднання "Свобода" в обласній Раді

заступник керівника виконавчого апарату 
обласної Ради

керуючий справами виконавчого апарату 
обласної Ради

уповноважений представник фракції
„Опозиційний блок” в обласній Раді

2. Робочій групі до 1 червня цього року вивчити вищезазначене питання та, за 
результатами надати пропозиції, в установленому Регламентом обласної Ради 7 
скликання порядку.

3. Контроль за виконанням цьо^о^зозпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


