
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 849 

 

 

 

Про затвердження фінансових планів на 2023 рік 

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради 

№ 16-126 від 19 грудня 2022 року про затвердження фінансових планів на 2023 рік 

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради, відповідно до підпункту 4 пункту 

«а» статті 27, статті 29, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити фінансові плани на 2023 рік комунальних підприємств Білоцерківської 

міської ради, а саме: 

1.1 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» (додається). 

1.2 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «ЖЕК № 1» (додається). 

1.3 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «ЖЕК № 6» додається). 

1.4 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «ЖЕК № 7» (додається). 

1.5 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Тролейбусне управління» (додається). 

1.6 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» (додається). 

1.7 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради«Білоцерківводоканал» (додається). 

1.8 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міська служба замовника» (додається). 

1.9 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» (додається). 

1.10 Фінансовий план на 2023 рік комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» (додається). 

1.11 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Аптека № 1» (додається). 

1.12 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Аптека № 113» (додається). 

1.13 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Аптека № 181» (додається). 

1.14 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Аптека № 245» (додається). 
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1.15 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка» (додається). 

1.16 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» (додається). 

1.17 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна варта» (додається). 

1.18 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Служба приватизації державного житлового фонду» (додається). 

1.19 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» (додається). 

1.20 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Кінотеатр ім. О.Довженка» (додається). 

1.21 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка» 

(додається). 

1.22 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Підприємство готельного господарства» (додається). 

1.23 Фінансовий план на 2023 рік комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Льодовий стадіон» (додається). 

1.24 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок». 

1.25 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Архітектурно-планувальне бюро». 

1.26 Фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Комунальник». 

2. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради здійснювати контроль за 

виконанням показників затверджених фінансових планів комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова                                      Геннадій ДИКИЙ 


