
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.11. 2018 № 347 

м. Золотоноша 

 

Про фінансово-господарську діяльність комунальних  

підприємств міста за I півріччя 2018  
 

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 I півріччя 2018, 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 I 
півріччя 2018 рік взяти до відома(додаються). 

2. Керівнику комунального підприємства „Міський водоканал” Кузнєцову 
С.В.: 

   -  до 1.12 2018 року з метою закриття (або злиття) збиткових дільниць 
підприємства, які не належать до основного напрямку діяльності, провести 
заходи щодо їх оптимізації ; 

- до кінця 2018 року та протягом 2019 року дотримуватись чіткого 
графіку виконання робіт по благоустрою міста погодженого з керівником 
управлінням ЖКГ  Флоренко О.А.; 

- під особистий контроль взяти видатки по всім дільницям підприємства, 
які повинні здійснюються тільки на виконання робочих функцій підприємства; 

- до 1.12.2018 року проаналізувати роботу дільниць, по яким зменшились 
виробничі плани та розробити заходи щодо забезпечення відшкодування 
затрачених ресурсів в повному обсязі; 

- постійно здійснювати аналіз амортвідрахувань та витрати, на які вони 
спрямовуються. 

 



3. Керівнику комунального підприємства „Золотоніський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Антоновій В.О.: 

- до кінця 2018 року забезпечити укладення договорів з сімейними 
лікарями міста не менше, ніж 75 % від населення міста; 

- провести аналіз та оптимізацію чисельності штатних одиниць на 
предмет надання якісних послуг населенню та забезпечення їх фінансування ; 

- до кінця 2018 року завершити роботу по встановленню програмного 
забезпечення “Доктор Елес” у всіх лікарських кабінетах; 

- до 1.12.2018 року надати заходи до програми розвитку медицини та 
медичного обслуговування населення міста Золотоноші на 2016-2020 роки для 
надання якісних первинних медичних послуг населенню міста; 

- до кінця 2018  року забезпечити електронну реєстрацію пацієнтів на 
прийом до лікарів. 

4. Керівнику комунального підприємства „Золотоніський міський ринок” 
Супруну Т.В.:  

- до 1.12.2018 року спільно з управлінням економіки провести повну 
інвентаризацію існуючих та зайнятих торгівельних місць на ринку; 

- забезпечити до кінця року прибуткову діяльність КП „Міський ринок”. 
- до 15.11.2018 року розробити заходи на ринку щодо вдосконалення 

санітарного та ветеринарного контролю за продовольчими товарами, які 
реалізуються на ринку. 

5. Керівнику комунального підприємства „Золотоніське видавничо-
поліграфічне підприємство” Проценко Л.Л. щомісяця тримати на контролі 
фінансові результати роботи підприємства та до кінця року забезпечити 
прибутковий результат його діяльності . 

6. Керівникам комунальних підприємств Кузнєцову С.В., Антоновій В.О., 
Супруну Т.В. про стан виконання даного рішення доповісти на засіданні 
виконавчого  комітету у грудні 2018 року. 

7. 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). 

 

 

Перший заступник міського голови     О.М. Масло 
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