
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від  31 березня   2016 р.                                            № 94 
 

м. Знам`янка 
 

 

 Про виконання  контракту керівником 

 комунального підприємства 

 «Ринокторгсервіс» *****  

 

 

 Відповідно до вимог пункту 2.6. укладеного Контракту з керівником комунального 

підприємства «Ринокторгсервіс» ******  від 03 листопада 2015 року до повноважень 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради належить організація фінансового контролю 

за діяльністю підприємства. 

 Згідно  розпоряджень міського голови від 16 березня 2016 року  № 51 «Про створення 

комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Знам’янського міського 

комунального підприємства «Ринокторгсервіс» та від 25 березня 2016 року № 57  «Про 

продовження роботи комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Знам’янського 

міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс»  створено комісію по фінансовій 

перевірці комунального підприємства «Ринокторгсервіс». В період з 17.03.2016 року по 

01.04.2016 року керівником комунального підприємства «Ринокторгсервіс» ****. 

бухгалтерські документи для здійснення перевірки комісії надавалися тільки в його 

присутності на дуже короткий термін. На прохання комісії залишити дані документи у 

приміщенні міської ради відповідно до складеного реєстру, керівник підприємства ***** 

категорично відмовився. 

 30.03.2016 року керівник комунального підприємства ****. взагалі не з’явився з 

документами для продовження перевірки до міськвиконкому, повідомивши в телефонному 

режимі, що знаходиться на лікарняному. 

 Крім цього, 30.03.2016 року встановлено, що **** перебував на лікарняному листку з 

04.03.2016 року по 18.03.2016 року, а також знаходиться на лікарняному листку з 30.03.2016 

року по даний час. 

 На період своєї тимчасової непрацездатності **** не призначив виконуючого обов’язки 

керівника комунального підприємства ( акт додається).  

 По кожному засіданню роботи комісії складено протоколи. За висновками роботи комісії, 

які відображено у протоколах від 21.03.2016 року та від 25.03.2016 року,  запропоновано 

подати клопотання  міському голові за невиконання п.2.6. Контракту,  керівнику 

комунального підприємства «Ринокторгсеровіс» *****  оголосити догану та розірвати 

контракт. 

 Враховуючи викладене, виконавчий комітет зазначає, що в даному випадку керівником 

комунального підприємства «Ринокторгсервіс» **** ігнорується виконання розпоряджень 

міського голови щодо здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства від 16.03.2016 року  № 51 та від 25.03.2016 року № 57   та не 

виконуються вимоги пункту 2.12. Контракту в частині порушення вимог щодо забезпечення 



дотримання фінансового та бюджетного законодавства очолюваним Савельєвим І.М. 

комунальним підприємством. 

  Керуючись  ст. ст. 29, 30, 40 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні, 

виконавчий комітет міської ради 
 

 В И Р І Ш И В: 

 
1. Рекомендувати міському голові Філіпенку Сергію Івановичу достроково розірвати 

контракт з керівником комунального підприємства «Ринокторгсервіс» ***** за 

невиконання ним пунктів 1.6., 2.12. Контракту в частині порушення вимог щодо не 

призначення на період лікарняного виконуючого обов’язки керівника підприємства та  

не забезпечення дотримання фінансового та бюджетного законодавства очолюваним 

комунальним підприємством після виходу з лікарняного. 

2. Матеріали перевірки комунального підприємства «Ринокторгсервіс» направити до 

Знам’янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області. 

3. Контроль по виконанню даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

 

 

 

                    Міський голова     С. Філіпенко    
 

 

 


