
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШ ЕННЯ
від 15.07.2005 р. №359

Про результати балансової комісії з питань діяльності 
комунального підприємства «Фонд комунального майна»

Розглянувши протокол за
сідань балансової комісії з 
питань діяльності комуналь
ного підприємства «Фонд ко
мунального майна» за ре
зультатами 2004 року від
12.05.05 р., 13.06.05 р. від
21.06.05 р. та акт обстежен
ня виконаних ремонтних 
робіт покрівель та фасадів 
об’єктів КП «ФКМ» від
22.06.05 р., складений комі
сією, створеною розпоряд
женням міського голови від
17.06.05 №193 «Про ство
рення комісії»», відповідно до 
ст. 78 Господарського кодек
су України, ст. 17 та ст. 27 За
кону України «Про місцеве са
моврядування в Україні»,

виконавчий комітет 
міської ради ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома 
інформацію про результати 
ф інансово-господарської 
діяльності комунального 
підприємства «Фонд кому
нального майна» у 2004 
році та результати обсте
ження виконаних ремонт
них робіт покрівель та 
фасадів об’єктів КП «ФКМ» 
(акт від 22.06.05 р.).

2. На основі висновків ба
лансової комісії вказати дирек
тору комунального підпри
ємства «Фонд комунального 
майна» (далі — КП «ФКМ») Ісха- 
кову І.Е. на допущені суттєві 
недоліки у фінансово-госпо
дарській діяльності підприєм
ства в 2004 році, а саме:

- неефективності використан
ня частини коштів від оренди ко
мунального майна, що залишаєть
ся в розпорядженні комунально
го підприємства;

- в організації та проведенні 
ремонтно-відновлювальних 
робіт на об’єктах, що перебува
ють на балансі підприємства.

3. Відділу з питань комуналь
ної власності, послуг та прива
тизації (Позняк В.А.) 
до 15.08.05 р. з метою під
тримки розвитку підприємниц
тва внести пропозиції, спрямо
вані на підвищення ефектив
ності управління та викорис
тання майна права комуналь
ної власності, в тому числі того, 
що передається в оренду.

4. Відділу з питань кому
нальної власності та привати
зації (Позняк В.А.), відділу з пи
тань правової та кадрової

роботи (Дроган М.І.), після за
кінчення відпустки директо
ра КП «ФКМ» Ісхакова І.Е. та 
надання ним пояснень щодо 
виконаних у 2004 році ремон
тних робіт покрівель та фа
садів об'єктів КП «ФКМ», до
15.08.05 р. внести пропозиції:

- про дострокове припи
нення дії контракту з ди
ректором КП «ФКМ» 
Ісхаковим І.Е. за згодою сторін;

- про передачу матеріалів 
по факту виконаних у 2004 
році ремонтних робіт по
крівель та фасадів об’єктів, 
що перебувають на балансі 
КП «ФКМ» до прокуратури 
м.Славутича.

5. Результати виконання п. 
З та п.4 цього рішення розгля
нути до 25.08.05 р. на 
засіданні виконавчого коміте
ту міської ради з наступним 
розглядом на сесії міської 
ради у вересні 2005 року.

6. Контроль за виконан
ням цього рішення покласти 
на першого заступника 
міського голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради.

Міський голова 
В.П.УДОВИЧЕНКО


