ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.02.2018 № 53
м. Золотоноша

Про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за
2017 та їх фінансові плани на 2018 рік
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 2017 та їх фінансові плани на 2018 рік, керуючись п. 4 „а”
ст. 27, п. 3 „а” ст. 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:
1. Інформації 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 2017
та їх фінансові плани на 2018 рік взяти до відома (додаються).
2. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств: ,,Міський
водоканал’’,
,,Золотоніське
видавничо-поліграфічне
підприємство’’,
,,Золотоніський міський ринок’’ на 2018 рік (додаються).
3. Комунальному підприємству „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.):
- забезпечити облік амортвідрахувань основних засобів по підприємству,
які спрямовувати тільки на оновлення матеріально-технічної бази
підприємства, про що надавати інформацію у звіті про виконання фінансового
плану у 2018 році;
- 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 згідно техніко-економічного обґрунтування по проекту
реконструкції;

- завершити виконання робіт з реконструкції зовнішніх мереж
водопостачання м.Золотоноша (будівництво РЧВ) згідно скорегованого проекту
реконструкції;
- продовжити роботи з реконструкції самоплинного та напірного
колекторів по вул. Шевченка;
- завершити роботи з будівництва котельні на твердому паливі гімназії
ім. С.Д. Скляренка.
4. Комунальному підприємству „Золотоніський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” (Антонова В.О.) до кінця
2018 року:
- завершити капітальний ремонт міських амбулаторій № 2 та № 3;
- провести інформаційну та декларативну компанію по вибору лікаря з
надання первинної медичної допомоги серед населення міста.
5. Комунальному
підприємству
„Золотоніський
міський
ринок”
(Супрун Т.В.):
- провести благоустрій території ринку по вул. Благовіщенській для
ярмаркової роботи суб'єктів господарювання та забезпечити ветеринарносанітарний контроль продукції, яка буде реалізуватись на його території;
- до 01.06.2018 побудувати по вул. Обухова приміщення лабораторії, що
забезпечить контроль продовольчих товарів, які реалізуються з ринків міста.
6. Комунальному підприємству „Золотоніське видавничо-поліграфічне
підприємство” (Проценко Л.Л.) провести заходи щодо обстеження приміщення
по вул. Садовий проїзд, 9 та поточні ремонти приміщення та покрівлі.
7. Управління економіки (Остроглазова В.В.) до 01.05.2018 розробити
порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
для суб'єктів господарювання комунального сектору м.Золотоноша, затвердити
форму фінансового плану.
8. 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
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