
Департамент житлово-комунального господарства

Витяг з ПОЛОЖЕННЯ 

2.2.30. Розгляд  та  погодження  штатних  розписів,  фінансових  планів   комунальних
підприємств у галузі житлово-комунального господарства. 
3.2.  Проводити економічний аналіз та перевірки фінансово-господарської діяльності
підприємств житлово-комунального господарства міста та визначати подальшу стратегію
їх розвитку.
3.3.  Складати  акти  перевірок,  протоколи,  давати  обов'язкові  для  виконання
приписи,  вимоги,  попередження,  доручення, а  також  подавати  в  установленному
законодавством  порядку  до  відповідних  органів  матеріали  перевірок  для  притягнення
винних осіб до відповідальності.
3.5. Передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти
перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

Витяг з відповіді департаменту ЖКГ  з листа №23.314 -25/23 від 21.12.2019

«Перевірка  цільового  та  ефективного  використання  бюджетних  коштів на
підприємствах,  установах  і  організаціях  комунальної  форми  власності  з  метою
запобігання  їх  незаконному,  неефективному  та  не  результативному  використанню
належить, відповідно до вимог Положення про відділ з питань запобігання, виявлення
корупції  та  внутрішнього аудиту Херсонської  міської  ради,  затвердженого рішенням
міської ради від 28.11.2014 №1589, до функцій та завдань даного Відділу.

Також,  відділ  з  питань  запобігання,  виявлення корупції  та  внутрішнього аудиту
Херсонської міської ради ініціює в межах своїх повноважень вжиття заходів реагування
до  розпорядників  та  одержувачів  бюджетних  коштів,  які  вчинили  бюджетні
правопорушення,  порушує питання про притягнення до відповідальності,  передбаченої
законодавством,  посадових  осіб,  винних  у  порушенні  встановленого  порядку
використання бюджетних коштів.

Відповідно  до  вищезазначеного,  у  Департаменті  відсутня  інформація  щодо
керівників  комунальних  підприємств  міста,  по  яким  відкрито  кримінальні
провадження.»

Інформація з відповіді департаменту ЖКГ  з листа №23-25-25/23 від 23.01.2020

Інформація згідно пунктів 3.2, 3.3, 3.5 Положення, відносно перевірок 

Отаку  відповідь  надав  Департамент  ЖКГ  щодо  перевірок  фінансово-господарської
діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста за 2017-2019 роки
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попередження,

Результат  (чи  хтось

поніс якесь

покарання?

Порушення  усунені

чи ні?)

- - — - —

Коментар: Тобто жодної перевірки за 3 роки Департаментом ЖКГ 
не проводилося 

Інформація, хто саме проводив (посада, ПІБ) розгляд та 
погодження фінансових планів МКП «Гарантія» у 2017-2019 
роках. 
Фінансовий план на 2017 рік МКП «Гарантія» не був затверджений.

Фінансовий план на 2018 рік МКП «Гарантія» затверджений рішенням міської ради від
19.12.2017 №445.



Фінансовий план на 2019 рік МКП «Гарантія» затверджений рішенням міської ради від
26.02.2019 №99.

Коментар: Переведення стрілок зі своєї на на колективну 
відповідальність 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Додаток 1

Перший заступник 
міського голови

Голова постійної комісії 
міської ради з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку, 
інвестиційної політики та 
дерегуляції

до Порядку складання, 
затвердження та 
контролю виконання 
фінансових планів 
підприємств 
комунальної власності 
територіальної громади 
м. Херсона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

міської ради

_____________№_____     

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Заступник міського 
голови

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Голова  профільної 
постійної комісії міської 
ради (назва комісії)

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Директор 
департаменту бюджету
і фінансів міської ради

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Начальник 
управління 
економічного розвитку
міської ради

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Керівник 
департаменту 
(управління) міської 
ради, що  координує 
діяльність підприємства

Прізвище, ініціали, 
підпис, дата

Додатково Начальник з питань запобігання,  виявлення корупції  та внутрішнього 
аудиту (якщо є відкриті кримінальні  провадження щодо господарської діяльності) 

Прізвище, ініціали, підпис, дата


