
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

18 квітня 2019 року                          м. Київ                                                   № 225 

 
Про утворення робочої групи щодо здійснення аналізу тарифів на послуги з 
централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, 
встановлених органами місцевого самоврядування Київської області 

 
 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, 
протоколу селекторної наради від 05 березня 2019 року під головуванням 
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.: 

 
1. Утворити робочу групу щодо здійснення аналізу тарифів на послуги з 

централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, встановлених 
органами місцевого самоврядування Київської області (далі – робоча група), у 
складі згідно з додатком. 

 
2. Робочій групі до 30 квітня 2019 року проаналізувати рівень встановлених 

після 01 листопада 2018 року органами місцевого самоврядування Київської 
області тарифів на послуги з централізованого постачання теплової енергії та 
гарячої води, їх економічну обґрунтованість. 

 
3. Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Київської обласної державної адміністрації про результати 
здійсненого аналізу тарифів проінформувати Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації Назаренка Д.Ю. 
 
 
 
Голова адміністрації                    (підпис)      О. Терещук 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Додаток 
 

                                                            до розпорядження голови  
адміністрації 
 
від 18 квітня 2019 року № 225 

                                          
 

 
 

 
С К Л А Д 

 
робочої групи щодо здійснення аналізу тарифів  

на послуги з централізованого постачання теплової  
енергії та гарячої води, встановлених органами місцевого  

самоврядування Київської області 
 

Назаренко  
Дмитро Юрійович 
 

- заступник голови Київської облдерж-
адміністрації, голова робочої групи 
 

Король 
Галина Миколаївна  
 

- директор департаменту житлово-
комунального господарства та 
енергоефективності Київської 
облдержадміністрації,  
заступник керівника робочої групи  
 

Аксьоненко 
Світлана Миколаївна 

- начальник відділу економічного аналізу та 
управління персоналом управління житлово-
комунального господарства департаменту 
житлово-комунального господарства 
Київської облдержадміністрації,  
секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 

Древаль 
Юлія Володимирівна 

- заступник начальника Другого відділу 
досліджень і розслідувань Київського 
обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України  
(за згодою) 
 

Кузьміних  
Нікіта Владленович 

- начальник Третього відділу досліджень і 
розслідувань Київського обласного 
територіального відділення 
Антимонопольного комітету України  
(за згодою) 
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Продовження додатка  
 

Карбовський  

Сергій Вікторович 

- оперуповноважений Управління захисту 

економіки в Київській області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції 

України (за згодою) 

Резніченко 

Лілія Миколаївна 

 

- заступник директора департаменту – 

начальник управління житлово-

комунального господарства департаменту 

житлово-комунального господарства 

Київської облдержадміністрації 

 

Фролова 

Ольга Вікторівна  

 

- завідувач сектором контролю регульованих 

цін Головного управління 

Держпродспоживслужби в Київській області 

(за згодою) 

 

 

Директор департаменту  

житлово-комунального господарства  

та енергоефективності адміністрації  (підпис)        Г. Король  
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