
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 травня 2020 року                    №  878

Звіт про  фінансовий
стан та підсумки роботи
Помічнянського ККП
за 2019 рік

Заслухавши звіт начальника Помічнянського комбінату комунальних
підприємств Юренка Ю.В. про фінансовий стан та підсумки роботи
підприємства за 2019 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська  рада в и р і ш и л а :

1. Звіт начальника Помічнянського комбінату комунальних підприємств
Юренка Ю.В. про фінансовий стан та підсумки роботи підприємства за 2019
рік взяти до уваги. ( додається)

2. Роботу Помічнянського комбінату комунальних підприємств за 2019 рік
визнати задовільною.
      3. Зобов'язати начальника Помічнянського комбінату комунальних
підприємств Юренка Ю.В. протягом 2020 року:

- вжити невідкладних заходів щодо погашення кредиторської та
дебіторської заборгованості;

- не допускати  збиткової діяльності підприємства по всіх видах діяльності;
- посилити контроль за використанням води споживачами (не допускати не

облікованого витоку води із мережі водопостачання; налагодити роботу по
заміні, повірці приладів обліку водопостачання у споживачів, та розробити
новий тариф на водопостачання з урахуванням всіх необхідних витрат);

- організувати комісійні рейди по виявленню осіб, що створюють
несанкціоновані сміттєзвалища  та не сплачують за вивезення сміття із
складанням протоколів, провести роботу по обліку мешканців міста, які не
сплачують за вивіз сміття (ТПВ)  з приватного сектору, надати пропозиції
щодо контролю за вивозом сміття на сміттєзвалище населенням і
підприємствами само вивозом, проводити роздільне збирання сміття,
розробити  заходи по збуту вторинної сировини при  роздільному збиранні
сміття та розробити нові тарифи  вивозу сміття,  ритуальні послуги.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну



депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту і зв’язку та земельних відносин та заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Хрущ І.В.

Міський голова Микола АНТОШИК
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