
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

21 червня  2018 року  Старокостянтинів   № 221/2018-р 

 

 

Про перевірку підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» 
 

З метою виконання протокольного доручення міського голови від 

20 червня 2018 року, відповідно до розпорядження міського голови від 

15 червня 2018 року № 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.» 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради 

(Грозян І.М.) та фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) провести перевірку підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради з питань 

фінансово-господарської діяльності за визначеним переліком згідно додатку. 

 

2. Завідувачу юридично-житлового відділу виконавчого комітету міської 

ради (Стецюк П.П.) узагальнити матеріали перевірки та підготувати відповідну 

інформацію міському голові до 26 червня 2018 року.  

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

21 червня 2018 року № 221/2018-р 

 

Перелік питань перевірки 

 

1. Фінансова платоспроможність підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради 

щодо погашення заборгованості за розподіл природного газу перед ПАТ  

«Хмельницькгаз» в розрізі місяців 2017 року. 

Овчар С.В. - заступник начальника 

управління економіки, завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

2. Дотримання вимог Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» в 2017 та 2018 роках. 

Кріль Л.А. - начальник відділу доходів 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради. 

 

3. Стан розрахунків підприємства по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради з кредиторами 

та дебіторами станом на 01 червня 2018 року. 

Кріль Л.А. - начальник відділу доходів 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради. 

 

4. Наявність реструктурованої податкової заборгованості та сплата її у 

встановлені терміни за період 2017 - 2018 років. 

Кріль Л.А. - начальник відділу доходів 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради. 

 

5. Стан виконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та 

Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а 

також виконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати 

працівникам станом на 01 червня 2018 року. 

Кріль Л.А. - начальник відділу доходів 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради. 

 

6. Стан подання на затвердження або погодження органу управління майном
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Продовження додатка 

 

річного фінансового плану підприємства на 2017 та 2018 роки. 

Овчар С.В. - заступник начальника 

управління економіки,  завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

7. Стан подання Органу управління майном квартальної та річної 

фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання 

фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо 

результатів діяльності в 2017 - 2018 роках. 

Овчар С.В. - заступник начальника 

управління економіки, завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку 

управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

8. Дотримання законодавства під час використання фінансових 

ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти в 2017 - 2018 роках. 

Петлюк В.О. - завідувач відділу по 

управлінню та приватизації комунального 

майна управління економіки виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                     В. Янзюк 

 

 

 


