
                                              
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від 29 квітня 2016 року                                     №91   

    

м. Знам’янка 

 

 

Про  застосування заходів щодо стягнення  

з керівника ЗМКП «Ринокторгсервіс»  

Савельєва І.М. завданих комунальному 

підприємству збитків 

 

 

 Згідно довідки Державної фінансової інспекції в Кіровоградській обл. про 

результати перевірки окремих питань фінансово – господарської діяльності 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс» за 2015 рік, яка 

надійшла до виконавчого комітету Знам’янської міської ради супровідним листом від 

08.04.2016 року №11-06-15-15/1756, вх. №26 від 15.04.2016 року, встановлено, що 

керівником Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс» 

Савельєвим Ігорем Миколайовичем допущені фінансові порушення щодо зайвого 

списання паливно - мастильних матеріалів, відшкодування витрат на відрядження без 

підтверджуючих документів, використання автомобіля за цивільно – правовою угодою 

без нотаріального посвідчення факту користування, невжиття заходів щодо 

переукладення договорів на платне користування торговим місцем із суб’єктами 

господарювання та інших порушень господарської діяльності, що призвели до зайвих 

грошових виплат та внаслідок чого комунальному підприємству завдано збитків у розмірі 

5326,15 грн. 

Відповідно до розпорядження від 16.03.2016 року №51 утворено комісію по 

перевірці фінансово – господарської діяльності Знам’янського міського комунального 

підприємства «Ринокторгсервіс». 

Відповідно до п. 2.12 трудового контракту, укладеного між виконавчим комітетом 

Знам’янської міської ради та Савельєвим Ігорем Миколайовичем до його обов’язків, як 

керівника комунального підприємства, входить, зокрема, дотримання фінансового та 

бюджетного законодавства очолюваним ним комунальним підприємством.  

Згідно Статуту Знам’янське міське комунальне підприємство «Ринокторгсервіс» 

підпорядковано виконавчому комітету Знам’янської міської ради. 

Відповідно до п. 2 ст. 133 Кодексу законів про працю України керівники 

підприємств несуть обмежену матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної з їх вини 

шкоди, але не більше середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству 

заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою 

обліку і зберігання матеріальних, грошових цінностей, невжиття необхідних заходів до 

запобігання простоям. 

Згідно ч. 1 ст. 136 Кодексу законів про працю України покриття шкоди керівниками 

підприємств в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за 



розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із 

заробітної плати працівника. 

Відповідно до висновку комісії по перевірці фінансово – господарської діяльності 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс», рішень 

виконавчого комітету міської ради від 31.03.2016 року №94 «Про виконання контракту 

керівником комунального підприємства «Ринокторгсервіс» Савельєвим І.М.», від 

28.04.2016 року №130 «Про невиконання умов контракту та допущення фінансових 

порушень керівником  комунального підприємства «Ринокторгсервіс» Савельєвим І.М.» 

міському голові рекомендовано достроково розірвати контракт з керівником 

комунального підприємства «Ринокторгсервіс» Савельєвим І.М. , вжити заходів щодо 

застосування до нього дисциплінарного стягнення та стягнення завданих комунальному 

підприємству збитків. 

За порушення вимог контракту керівника комунального підприємства може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до ч. 1 ст. 147 Кодексу 

законів про працю України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення. 

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 136,  ч. 1  ст. 147 Кодексу 

законів про працю України п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», - 

 

1. Притягнути керівника Знам’янського міського комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс» Савельєва Ігоря Миколайовича до дисциплінарної 

відповідальності, оголосивши йому догану. 

2. Вжити заходів щодо стягнення з керівника Знам’янського міського 

комунального підприємства «Ринокторгсервіс» Савельєва Ігоря Миколайовича 

матеріальної шкоди, заподіяної ним комунальному підприємству  зайвими 

грошовими виплатами на відшкодування витрат на відрядження без 

підтверджуючих документів в загальній сумі 5326,15 грн., в тому числі за 

рахунок списання пального в загальній кількості 204,04 л на загальну суму 

4378,75 грн. та виплати добових в сумі 947,40 грн. 

3. Здійснити покриття матеріальної шкоди, заподіяної Савельєвим Ігорем 

Миколайовичем комунальному підприємству «Ринокторгсервіс», шляхом 

відрахування із його заробітної плати суми у розмірі заподіяної з його вини 

шкоди, але не більше його середнього місячного заробітку.  

4. Заступнику міського голови Гребенюку С.А. ознайомити керівника 

Знам’янського міського комунального підприємства «Ринокторгсервіс» 

Савельєва Ігоря Миколайовича із даним розпорядженням під підпис із 

зазначенням дати ознайомлення. 

5. Головному бухгалтеру Знам’янського міського комунального підприємства 

«Ринокторгсервіс» Цукаловій Л.П. вжити заходів до виконання даного 

розпорядження, про що повідомити виконавчий комітет Знам’янської міської 

ради. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Гребенюка С.А. 

 

 

                   Міський голова    С. Філіпенко 

 

 

                       

 

 


