
 
У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26 лютого  2016 року                                  №   1 
 
Про звіт керівників міських 

комунальних підприємств за 

підсумками роботи за 2015 рік 

 

Заслухавши звіти керівників міських комунальних підприємств 

«Господар», «Добробут» та «Благоустрій», 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  МКП «Господар» (Хомецький М.С..),  МКП «Добробут» (Бурдаш 

А.Є.),  МКП «Благоустій» (Спяк К.М.) про роботу комунальних підприємств за 

2015 рік взяти до відома. 

2. Роботу комунальних підприємств визнати задовільною. 

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

МКП «Добробут» Бурдаша А.Є.:               

3.1. Забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств.  

3.2. Посилити  контроль за обліком доходів та витрат підприємства.  

3.3. Здійснювати детальний аналіз статей витрат підприємств з метою їх 

оптимізації та щоквартально надавати його до відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради. 

3.4. Забезпечити належну організацію ефективної системи внутрішнього 

контролю за фінансовою та господарською діяльністю підприємств. 

3.5. Проводити роботу зі скорочення дебіторської та кредиторської 

заборгованості, направлену на забезпечення рентабельного функціонування 

підприємства. 

3.6. Вжити заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 

та розрахунків  по єдиному соціальному внеску.  

3.7. Посилити претензійну роботу з неплатниками за житлово-комунальні 



послуги. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури  (Халупник З.О.) постійно здійснювати контроль  за виконанням  

робіт та послуг з капітального ремонту, поточного ремонту та утримання 

об’єктів комунального майна міста та своєчасні розрахунки за виконані роботи 

(надані послуги) в межах визначеного фінансування, згідно із затвердженим 

Бережанською міською радою міським бюджетом на 2016 рік.  

5. Зобов’язати комунальне підприємство «Благоустрій»  (Спяк К.М.), 

відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 

(Халупник З.О.) посилити контроль за дотриманням вимог «Правил 

благоустрою на території міської ради» та вживати заходів відносно 

порушників благоустрою на території Бережанської міської ради. 

6. Директору МКП «Благоустрій»  Спяк К.М. до 20 березня 2016 року 

надати виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо створення 

розпліднику для  вирощування посадкового матеріалу для озеленення міста. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

   Тиманський О.С. 

     Халупник З.О. 

 


