
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2021 року м. Біла Церква № 91

Про затвердження висновку комісії по здійсненню
контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємств комунальної власності
Білоцерківської міської територіальної громади

Розглянувши подання управління економіки Білоцерківської міської ради від 09 лютого
2021 року № 16-51 враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 р.
№ 774-32-VII «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств
та здійснення внесків до Статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних
підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 р.р.», відповідно
до статей 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного
кодексу України, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити висновок комісії по здійсненню контролю за фінансово-
господарською діяльністю підприємств комунальної власності Білоцерківської міської
територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови Новогребельську І.В.

Міський голова                                                                                             Геннадій ДИКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
від 09.02.2021 р. № 91

ВИСНОВОК
комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади

1. Комісія розглянула лист-звернення комунального підприємства Білоцерківської
міської ради «Комунальник» від 01 лютого 2021 року № 20 про можливість виділення
безповоротної фінансової допомоги у 2021 році в розмірі 1 455 тис. грн для компенсації
економічно обґрунтованих витрат, а саме:

- оплата активної електричної енергії – 640 тис. грн;
- оплата послуг водовідведення ТОВ «Білоцерківвода» - 530 тис. грн;
- придбання сантехнічних та будівельних матеріалів для поточних ремонтів

водопровідних та каналізаційних мереж – 130 тис. грн;
- проведення лабораторних досліджень якості води – 10 тис. грн;
- оплата послуг сторонніх організацій – 100 тис. грн;
- рентні платежі – 45 тис. грн.

Висновок комісії:
Підтримати клопотання КП БМР «Комунальник» щодо виділення з бюджету

Білоцерківської міської територіальної громади коштів в розмірі 1455,00 тис. грн для
компенсації економічно обґрунтованих витрат на надання послуги, що становить загальний
економічний інтерес, у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

2. Комісія розглянула лист-звернення комунального підприємства Білоцерківської
міської ради «Світанок» від 05 лютого 2021 року№ 6 про можливість виділення безповоротної
фінансової допомоги у 2021 році в розмірі 1 500 тис. грн для безперебійного функціонування
системи водопостачання мешканцям села Шкарівка, а саме:

- на електроенергію для роботи свердловинних насосів - 900 тис. грн;
- на обслуговування системи водопостачання – 600 тис. грн.

Висновок комісії:
1. Підтримати клопотання КП БМР «Світанок» щодо виділення з бюджету

Білоцерківської міської територіальної громади коштів в розмірі 1500,00 тис. грн для
компенсації економічно обґрунтованих витрат на надання послуги, що становить загальний
економічний інтерес, у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

2. Протокольно доручити керівництву КП БМР «Світанок»:
- відновити бухгалтерський облік відповідно до Національного положення (стандартів)

бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;

- поставити на облік основні засоби, які будуть передані за рішенням міської ради;
- оформити ліцензію на централізоване водопостачання і водовідведення;
- зареєструватися в реєстрі суб’єктів природних монополій у сфері теплопостачання,

централізованого водопостачання та водовідведення.

Голова комісії – перший
заступник міського голови                                                            Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА


