
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 05.09.2017 № 274
м. Золотоноша

Про фінансово-господарську діяльність комунальних
підприємств міста за І півріччя 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіти комунальних підприємств
„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної
медицини), „Міський водоканал”, „Золотоніське видавничо-поліграфічне
підприємство”, „Золотоніський міський ринок” про фінансово-господарську
діяльність  за І півріччя 2017  року,  керуючись п.  4  „а”  ст.  27,  п.  3  „а”  ст.  29
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію комунальних підприємств „Золотоніський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини), „Міський
водоканал”, „Золотоніське видавничо-поліграфічне підприємство”,
„Золотоніський міський ринок” про фінансово-господарську діяльність
за І півріччя 2017 року взяти до відома.

2. Комунальному підприємству „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.):
- вжити заходів щодо покращення фінансового стану підприємства

шляхом зменшення рівня дебіторської заборгованості, продовження жорсткої
економії енергоресурсів на підприємстві;

- продовжити співпрацю з відповідними установами по отриманню
кредиту від ЄБРР, пошуки інших інвесторів, кошти яких будуть спрямовані
на оплату робіт по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання в
м. Золотоноша;

- вжити заходів щодо завершення у 2017-2018 роках будівництво
резервуару чистої води.
3. Комунальному підприємству „Золотоніський міський центр первинної

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” (Антонова В.О.) до кінця
2017 року завершити розпочаті поточні ремонти міських амбулаторій № 1 та
№ 3.



4. Комунальному підприємству „Золотоніський міський ринок”
(Супрун Т.В.):

- до кінця вересня 2017 року сформувати банк даних щодо заключених
угод з суб’єктами господарювання на оренду торгівельних місць;

- у зв'язку із збільшенням земельних ділянок для організації ринкової
торгівлі, надходжень від додаткових торгівельних площ та витрат
підприємства для організації торгівлі переглянути фінансовий план
підприємства на 2017 рік;

- до кінця 2017 року вжити заходів щодо об'єднання всіх земельних
ділянок в центрі міста, які знаходяться в постійному користуванні ринку;

- забезпечити безперебійну роботу суб'єктів господарювання на
додаткових торгових площах ринку.
5. Комунальному підприємству „Золотоніське видавничо-поліграфічне

підприємство” (Проценко Л.Л.) вжити заходи щодо беззбиткової роботи
підприємства на кінець 2017 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М., управління економіки (Остроглазова В.В.),
управління житлово-комунального господарства (Флоренко О.А).

Міський голова В.О.Войцехівський

Остроглазова  52394


