
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 лютого  2020 року            №  1157 

 

Звіт про роботу міських комунальних 

підприємств за 2019 рік 

 

Заслухавши звіти керівників Бережанських міських комунальних 

підприємств «Господар» та  «Добробут» про роботу підприємств за 2019 рік , 

керуючись п.«а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Звіти  директора БМКП «Господар»  Хомецького  М.С. та  директора  

БМКП «Добробут»  Федорів  Л.І. про роботу міських комунальних підприємств 

за 2019 рік взяти до відома. 

2. Роботу міських комунальних підприємств: 

БМКП «Господар» -  визнати задовільною; 

БМКП «Добробут» - визнати задовільною. 

3. Зобов’язати  директора  БМКП «Господар» Хомецького М.С.,                

директора БМКП «Добробут» Федорів Л.І.:  

3.1.  Протягом 2020 року забезпечити виконання річних планів робіт 

відповідно до наданих пропозицій, та доручень виконавчого комітету міської 

ради. 

3.2. Проводити системну роботу щодо оптимізації витрат, покращення 

платоспроможності та підвищення рівня рентабельності підприємства. 

3.3. Забезпечити належну організацію ефективної системи внутрішнього 

контролю за фінансовою та господарською діяльністю підприємств. 

4. Бережанському МКП «Добробут» (Федорів Л.І.) : 

- вжити дієвих заходів з ліквідації дебіторської заборгованості 

підприємства, для чого посилити контроль за надходженням коштів та 

претензійну роботу; 

- продовжити  роботу  щодо організації безперебійного  забезпечення 

населення водою та вчасного та якісного ремонту водопровідної мережі; 



- вжити заходів щодо встановлення абонентами (споживачами) засобів 

обліку води.  

5. Бережанському МКП «Господар» (Хомецький М.С.): 

-  забезпечити на території міської територіальної громади  утримання 

доріг, площ та тротуарів у належному експлуатаційному та санітарному стані;  

- спільно з відділом житлово-комунального господарства, містобудування 

та архітектури міської ради (Халупник З.О.) активізувати роботу щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності порушників у сфері 

благоустрою. 

6. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури  міської ради (Халупник З.О.) постійно здійснювати контроль  за 

виконанням  робіт та послуг з капітального ремонту, поточного ремонту, 

утримання об’єктів комунального майна міста, та своєчасністю розрахунків за 

виконані роботи (надані послуги) в межах визначеного фінансування, згідно із 

затвердженим Бережанською міською радою бюджетом на 2020 рік.  

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на  першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


