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ПОРIВНЯЛЪНА ТАБЛИЦЯ ДО ПРОЕКТУ РIШЕННЯ

l:]

l,

<Про засл}ховування звiтiв керiвникiв комунаJIьних пiдпри€мств

(установ,

органiзацiй,закладiв) ycix фор, влаоностi Бiлоцеркiвськоi мiськоi ради)

Редакцiя, що пропонусться

Редакцiя, що оприлюднена

<Про засл}ховування звiтiв керiвникiв <Про заслуховування звiтiв керiвникiв
(установ,
пiдприсмств
комунальних пiдприемств (установ, комунаJIьних
БiлочеркiвськоТ
закладiв)
органiзацiй,закладiв) ycix форм власностi органiзацiй,
мiськоi ради)

Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради)

Розглянувши подання

депутата

noiry"-urr"* .riдrrр".r.r"

(установ,

Бiлоuеркiвськоi MicbKoT ради Масюка С.М.
N'9
вiд
,з метою здiйснення
n*,rpo*o за дiяльнiстю
nu]l*

Розглянувши

подання

депутата

Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради Масюка С.М.
J\Ъ
вiд
,з метою здiйснення
належного контролю за дiяльнiстю

комунаJIьних пiдприсмств (установ,
органiзацiй, закладiв) ycix форм власностi органiзацiй, закладiв) Бiлоцеркiвськоi

БiлоuеркiвськоТ MicbKoT ради та пiдвиrцення
ефективностi ix дiяльностi, вiдповiдно до
частини 1 cTaTTi 59, cTaTTi 73 Закону УкраТни
<ГIро мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
Бiлоцеркiвська MicbKa рада вирiшила:

MicbKoi ради та пiдвищення ефективностi iх
дiяльностi, вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 59,
cTaTTi 73 Закону УкраТни кПро мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>, Бiлоцеркiвська
MicbKa рада вирiшила:

1. Заслухати звiти керiвникiв комунirльних

1. Заслухати на засiданнi постiйноi KoMicii з
питань iнвестицiй, регуляторноi полiтики,
транспорту i зв'язку, торгiвлi, туризму,
послуг i розвитку пiдприсмництва,
власностi, комунального майна та
приватизацii, розвитку агропромислового
комплексу звiти керiвникiв комунальних
пiдприсмств (установ, органiзацiй, заклалiв)

пiдприемств (установ, органiзацiй, заклалiв)
ycix форм власностi БiлочеркiвськоТ MicbKoi
Ради.

i

Бiлоцеркiвськоi MicbKoi ради.

У

письмових звiтах надати затверд}кену
належним чином iнформацiю щодо:
Z.1. вiдповiдностi фактичноТ основноТ
(установи,
дiяльностi пiдприемства
видам
дiяльностi,
органiзачii, закладу)

2.

визначеним статутом
пiдприемства

(установи,

(положенням)
органiзачiТ

закладу).

2.2. фiнансового стану пiдприсмства
(установи, органiзацii, закладу), основних

пiдприемства
показникlв
дiяльностi
(установи, органiзаIliТ, закладу) за2020 piK та
плрriових. показникiв на 2021 piK;
2.З. перелiк нерухомого майна, що
перебувас на балансi пiдприсмства (установи,
вiдсоток його
органiзацii, закладу)
Rикористання для потреб основноi статутноТ

,а

дiяльностi; _

2.

У

письмових звiтах надати затверджену
наJтех(ним чином iнформацiю tцодо:
2.\. вiдповiдностi фактичноТ основноТ
(установи,
дiяльностi пiдприсмства
органiзацiТ, закладу) видам дiяльностi,

визначеним статутом (полохсенням)
пiдприсмства (установи, органiзацii,
закладу).

2.2. фlнансового стану пiдприемства

(установи, органiзацii, закладу), основних

IIlдприемства
показникlв
дiяльностi
(установи, органiзачii, закладу) за2020 piK та
планових показникiв на 2021 piK;
2.З. перелiк нерухомого майна,' що
перебувае на балансi пiдприемства (установи,
вiдсоток його
органiзацii, закладу)
статутноi
основноi
потреб
використання для

та

дiяльностi;
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2.4. наявностi транспортних засобiв на
ба_шансi пiдп.рисмства (установи, органiзацii,
закладу),
технiчний стан
стан
використання,
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вiдповiдностi

фактичноi
завантаженостi пiдприемства (установи,
органiзаIriТ, закладу) за основною дiяльнiстю
розрахунковiй завантarкеностi згiдно норм
tIин ного законодавства;
2.6. завантаженостi штатних посад
пiдприсмства (установи, органiзацii,
закладу).

2.4. наявностi транспортних засобiв на
балансi пiдприсмства (установи, органiзацii,
закладу),
технiчний стан
стан
використання;
вiдповiдностi
фактичноi
завантаженостi пiдприемства (установи,
органiзаuii, закладу) за основною дiяльнiстю
розрахунковiй завантаженостi згiдно норм
чинного законодавства;
2.6. завантаженостi штатних посад
(установи,
пiдприсмства
органiзацii,
закладу).
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перспектив

розвитку
Qрганiзацii',
lдa202l piK та найближчi 3 роки

пiдприсмства (установиl
закл
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Щепутат БiлоцеркiвськоТ
MicbKoi ради YIII скликання
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с.М. Масюк

