
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 29 грудня 2022___ року           м. Старокостянтинів               № _____482___________ 

 

Про затвердження фінансових 

планів комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської 

ради на 2023 рік 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 27 жовтня 2022 року за № 62/5153-23/2022, комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 04 листопада 2022 року за № 62/5334-23/2022, комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 07 листопада 2022 року за № 62/5345-23/2022, 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 24 листопада 2022 року за                                       

№ 63/5732-23/2022, комунального підприємства комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 30 листопада 2022 року за                                    

№ 62/5858-23/2022, комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 01 грудня 2022 року за                                             

№ 62/5904-23/2022, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 11 жовтня 2018 року № 318 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств м. Старокостянтинів», пункту 2.1.2 розділу 2 «Права та обов’язки 

сторін» контракту, укладеного міською радою в особі міського голови Миколи 

МЕЛЬНИЧУКА з керівниками підприємств, що є у комунальній власності, 

керуючись підпунктом 4 пункту а статті 27, підпунктом 2 пункту а статті 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори на 2023 рік (додається). 
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2. Затвердити фінансовий план комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради на 2023 рік (додається). 

 

3. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської 

ради на 2023 рік (додається). 

 

4. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради на 2023 

рік (додається). 

 

5. Затвердити фінансовий план комунального підприємства комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на 2023 рік 

(додається). 

 

6. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради на 2023 рік (додається). 

 

7. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Олександр 

ДЕНЕГА), комунальному підприємству по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради (Олександр 

ДУШЕНКО), комунальному підприємству комбінату комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради (Микола СІКОРА), 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (Ігор МОРОЗ), 

комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради (Віктор ТАЩУК), комунальному 

підприємству «Міськсвітло» Старокостянтинівської міської ради (Володимир 

КУХАР) здійснювати діяльність упродовж 2023 року відповідно до 

затвердженого фінансового плану підприємства. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


