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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                                      ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 36 /3

“ 19 ”   червня   2013 р.	
м.Кремінна
          Про виконання виробничого 
         плану комунальними підприємствами 
         Кремінське ВУВКГ, КП «Кремінна-Комунсервіс»
         за І квартал 2013 року  
          	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгори І.О. про виконання виробничого плану комунальними підприємствами   Кремінське ВУВКГ, КП «Кремінна-Комунсервіс»  за І квартал 2013 року,   керуючись  ст.ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
ВИРІШИЛА:
	Інформацію щодо виконання виробничого плану Кремінським   ВУВКГ   та КП «Кремінна-Комунсервіс»   прийняти до відома.
	Директору КП «Кремінна-Комунсервіс», керівнику Кремінського ВУВКГ:  - - ліквідувати та не допускати збільшення фінансової заборгованості на підприємствах ;

- до 21.06.2013 р. розробити  та надати на розгляд виконавчого комітету плани заходів щодо виходу підприємств з кризового стану.
	Виконавчому комітету міської ради: 

	посилити оперативний контроль за діяльністю комунальних підприємств в частині використання  майна територіальної громади та передачі другим виконавцям  функцій  комунального обслуговування та звітувати про проведену роботу щоквартально на засіданні виконкому та сесії.    
	провести роботу з підприємствами , установами , приватними підприємцями, які мають заборгованість перед комунальними підприємствами щодо її погашення ;
	заявки на виконання робіт проводити відповідно до передбачених бюджетом асигнувань ;
	прийняти заходи щодо погашення міською радою заборгованості комунальним підприємствам за виконані роботи .

	Створити депутатську комісію по перевірці фінансово-економічної діяльності та визначення шляхів подолання кризової ситуації  на комунальних підприємствах Кремінського ВУВКГ та КП «Кремінна-Комунсервіс»   , у  складі :

Пилипенко Е.В.				голова комісії , голова комісії з 							питань ЖКГ, розвитку суб»єктів 							малого підприємництва , торгівлі 							та побуту , транспорту та зв»язку  						міської ради ;
Прокопенко Ю.О.				заступник голови комісії , 								заступник голови комісії з питань 							соціально-економічного 								розвитку,планування бюджету та 							фінансів ; 
Лисенко Л.К.					секретар комісії , депутат міської 							ради ;
Кравченко В.І. 				депутат міської ради ;
Чехута Н.В.					депутат міської ради ;
Карманов М.Є.				депутат міської ради ;
Лебєдев С.П.					депутат міської ради.

	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно  діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку. 





               Міський голова                                                 				 В.І. Гриценко























Надати:
           
 заступник міського голови (Китайгора І.О.)
           відділ розвитку інфраструктури, ЖКГ та будівництва – 1 
           Кремінське ВУВКГ – 1 
           Кремінна-Комунсервіс– 1 
           членам комісії
































 
Секретар міськради                                                      Л.В. Колесніченко

Заступник міського голови                                          І.О.Китайгора

Юрисконсульт                                                               С.В. Кубай 

