
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 22 грудня 2015 року         № 1239  
 

Про результати  ревізії БМКП «Господар» 
 

 
Бережанською міжрайонною державною фінансовою інспекцією ДФІ в 

Тернопільській області проведено планову  ревізію фінансово-господарської 
діяльності Бережанського комунального підприємства «Господар» за період з 
01.01.2012 по 31.07.2015 та з окремих питань за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, 
якою встановлено ряд порушень з питань ефективного використання коштів та 
комунального майна підприємства. 

Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат, на загальну 
суму 137,9 тис. грн., в тому числі: недоотримання доходів від господарської 
діяльності на суму 50,0 тис. грн., незаконних витрат коштів на суму 87,9 тис. гривень.  

Відповідно до інформації БМКП «Господар» від 18.12.2015 р. № 100 за 
результатами ревізії усунуто порушень на загальну суму 87,9 тис. гривень. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою посилення фінансової дисципліни та 
забезпечення повного усунення виявлених порушень при використанні коштів та 
майна і недопущення їх в подальшому,  керуючись ст.28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий 
комітет Бережанської міської ради, 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Інформацію державної фінансової інспекції в Тернопільській області від 
13.11.2015 № 19-02-12-15/6416 «Про порушення, виявлені плановою ревізією БМКП 
«Господар» прийняти до відома. 

2. Вказати   директору МКП «Господар» Хомецькому М.С на недостатній рівень 
фінансово-бюджетної дисципліни в очолюваному підприємстві та попередити, що у 
разі не вжиття відповідних заходів його буде притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності. 

3. Директору комунального підприємства «Господар» Хомецькому М.С..: 
3.1.Детально проаналізувати матеріали ревізії, та вжити невідкладних заходів 

щодо недопущення вказаних у акті ревізії  порушень у подальшому.  
3.2.Посилити контроль за дотриманням законодавчих та нормативних актів при 

використанні коштів та комунального майна підприємства. 
3.3. Вжити заходів для недопущення в подальшому порушень законодавства 

про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти. 



3.4. Укласти із суб’єктами господарювання, які використовують приміщення під 
комерційну діяльність, договори про відшкодування вартості наданих їм житлово-
комунальних послуг. 

3.5. Подати в Державну фінансову інспекцію в Тернопільській області та 
виконавчому комітету міської ради відповідні інформації та копії розпорядчих 
документів про усунення недоліків та порушень, виявлених ревізією. 

4. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету міської ради покласти 
на заступника міського голови Бойко М.І. 
 

 
                      
 
                    Міський голова                В.Я. МУЗИЧКА 

                   
               Тиманський О.С 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


