
    
   ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                         РІШЕННЯ

14 лютого  2023 року                                № 1263 
 м. Чортків

Про  затвердження  фінансових  планів  комунальних  підприємств
«Благоустрій»,  «Міськсвітло»,  «Парковий  культурно-спортивний
комплекс», «Ритуальна служба», «Чортків Дім», «Чортківське виробни-
че  управління  водопровідно-каналізаційного  господарства»,  «Чорткі-
вський комбінат комунальних підприємств» Чортківської міської ради
на 2023 рік

З метою забезпечення роботи комунальних підприємств міста, здійснення
функції  контролю  за  фінансово-господарською  діяльністю  підприємств,
засновником яких є Чортківська міська рада, відповідно до Порядку складання,
затвердження  та  контролю  за  виконанням   фінансових  планів  комунальних
підприємств,  що  перебувають  у  комунальній  власності  Чортківської  міської
територіальної громади, затвердженого рішенням  міської ради від 04 лютого
2022  року  №926, статей   23,  24,  78  Господарського  кодексу  України
враховуючи  висновок  постійної  комісії з   питань  розвитку  інфраструктури
громади та комунального господарства від 02 лютого 2023року та враховуючи
висновки  постійної  комісії з   питань  розвитку  інфраструктури  громади  та
комунального  господарства  від  02  лютого  2023року  та  постійної  комісії  з
питань  бюджету  та  економічного  розвитку  від  07  лютого  2023  року та
керуючись статтями 17, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  фінансові  плани  на  2023  рік  наступних  комунальних
підприємств Чортківської міської ради:

           1.1.  КП «Благоустрій», згідно з додатком 1. 
Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на в. о.
начальника КП «Благоустрій» Чортківської міської ради Михайла ТАБАЧАКА 

           1.2. КП «Міськсвітло», згідно з додатком 2.



Відповідальність  за  виконання  показників  фінансового  плану  покласти  на
начальника  КП  «Міськсвітло»  Чортківської  міської ради  Сергія
ПРОТОКОВИЛА. 

           1.3. КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» згідно з додатком 3
Відповідальність  за  виконання  показників  фінансового  плану  покласти  на
директора  КП  «Парковий  культурно-спортивний  комплекс»  Чортківської
міської ради Володимира СНІГУРА. 

            1.4.  КП «Ритуальна служба», згідно з додатком 4.
Відповідальність  за  виконання  показників  фінансового  плану  покласти  на
начальника КП «Ритуальна служба» Чортківської міської ради Ігоря ЛЕНІВА.

            1.5.  КП «Чортків Дім», згідно з додатком 5.
Відповідальність  за  виконання  показників  фінансового  плану  покласти  на
начальника КП «Чортків Дім» Чортківської міської ради Галину ОЛІЙНИК.

            1.6.   КП  «Чортківське  виробниче  управління  водопровідно-
каналізаційного господарства», згідно з додатком 6.
Відповідальність  за  виконання  показників  фінансового  плану  покласти  на
начальника  КП  «Чортківське  виробниче  управління  водопровідно-
каналізаційного господарства» Чортківської міської ради Віктора ГОРДІЄНКА.

            1.7  КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств», згідно з
додатком 7. 
Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на в. о.
начальника  КП  «Чортківський  комбінат  комунальних  підприємств»
Чортківської міської ради Романа ЗАПОТІЧНОГО. 

2.  Копію  рішення  направити  управлінню  комунального  господарства
міської ради, та комунальним підприємствам Чортківської міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію
ВОЙЦЕХОВСЬКУ та на  постійні комісії з   питань розвитку інфраструктури
громади та комунального господарства  та  з питань бюджету та економічного
розвитку.

Міський голова                                                               Володимир  ШМАТЬКО


