
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

  

Від 17 липня 2015 р.                                                                             №21/59-15 

м.Бурштин 

 

 

Про затвердження обов’язкового переліку 

інформації про комунальні підприємства для 

публікації на офіційному веб-сайті 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

 З метою забезпечення прозорості діяльності комунальних підприємств Бурштинської 

міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

                                                                     вирішила: 

 

1. Затвердити обов’язковий перелік інформації про комунальні підприємства для 

публікації на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Бурштинської міської ради та на 

офіційних веб-сайтах комунальних підприємств Бурштинської міської ради (додаток №1) 

 

2.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови. 

В.Гулика, зав.сектором  ЖКГ І.Бандуру, голову комісії з питань будівництва, архітектури та 

ЖКГ. 

 

 

 

Міський голова                                                          П.КУРЛЯК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 1 

 до рішення сесії  

№21/59-15 

                                                                                                                  від  17 .07.2015р. 

Обов’язковий перелік інформації для публікації про діяльність комунальних 

підприємств міської ради на офіційному веб-сайті виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради 

 

1. Інформація щодо всіх комунальних підприємств міської ради, а саме  по кожному 

комунальному підприємству (оновлення щотижня при будь-яких змінах) в розділі 

«Комунальні підприємства»: 

1.1.Адреса, контакти та графік роботи. 

1.2.Основна діяльність (послуги, роботи, товари). 

1.3.Керівники (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта, місце 

та час  

      прийому громадян). 

1.4 Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактами 

керівників. 

           1. 5.Статут комунального підприємства. 

1.6.Оголошення про вакансії на комунальному підприємстві. 

 

2.Інформація про фінансовий стан по кожному комунальному підприємству в розділі 

«Комунальні підприємства»: 

2.1 Щорічний фінансовий звіт підприємства. 

2.2   Річний план закупівель. 

2.3   Інформація про укладені господарські договори, сума яких перевищує 100 тис.грн.: 

      2.4.Номер, дата та назва договору. 

2.5Найменування контрагента, його код ЄДРПОУ. 

      2.6.  Сума договору, строк виконання послуг, предмет договору. 

       2.7.Ім’я, прізвище та по-батькові відповідальної особи, що вносила інформацію.    

2.8.Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на  

послуги. 

 

3. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на 

офіційному веб-сайті виконавчого комітету Бурштинської міської ради несуть керівники 

виконавчих органів міської ради та керівники комунальних підприємств міської ради, 

які є розпорядниками такої інформації.   

 

 

 

Зав.сектором  ЖКГ                                                     І.Бандура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 рішення сесії міської ради 

«Про затвердження обов’язкового переліку інформації 

про комунальні підприємства для публікації 

на офіційному веб-сайті виконавчого комітету   міської ради» 

 

1. Характеристика стану речей у сфері, яку врегульовує це рішення: 

Питання публікації інформації на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської 

ради регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та локальними нормативно-правовими актами, 

«Положенням про офіційний веб-сайт виконавчого комітету міської ради» та статутами 

відповідних комунальних підприємств. Крім того з 12.09.2015р. набирає чинності Закон 

України «Про відкритість використання публічних коштів». Проте станом на сьогодні 

немає нормативно-правового акту локальної дії, який би визначив чіткий перелік 

інформації, яку мають публікувати комунальні підприємства міста на офіційному веб-сайті 

виконавчого комітету міської ради або на офіційних веб-сайтах підприємств. Тому в розділі 

«Про комунальні підприємства та організації міста» перелік інформації по кожному 

комунальному підприємству істотно відрізняється. Також у згаданому розділі відсутні 

основна інформація та посилання на документи щодо КП, зокрема: статут, фінансова 

інформація, контакти керівництва, години прийому, перелік послуг, порядок утворення 

тарифів та ін.  

 

2. Потреба і мета прийняття рішень: 

З огляду на вказане вище, актуальною є потреба визначення обов’язкового та 

вичерпного переліку інформації про свою діяльність, яку зобов’язані опублікувати 

комунальні підприємства міської ради на офіційному веб-сайті  чи веб-сайтах підприємств.  

Метою прийняття даного проекту є намагання підвищити рівень поінформованості 

членів територіальної громади щодо діяльності комунальних підприємств міста, а також 

запобігання корупції. 

 

3. Прогнозовані соціально-економічні та юридичні наслідки прийняття рішення: 

Підвищення рівня довіри членів територіальної громади до діяльності КП через вищий 

рівень поінформованості та зручний доступ до відповідної інформації. Ефективніше 

виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» після 

набрання ним чинності. А також визначення вичерпного переліку інформації, яку повинні 

регулярно публікувати комунальні підприємства міста про свою діяльність. 

  

4. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Виконання рішення не потребує фінансування з місцевого бюджету. 

 

5. Механізм виконання рішення. 

Підготовка інформаційної довідки кожним комунальним підприємством із зазначеним у 

рішенні переліком інформації та публікації зазначеної інформації на офіційному веб-сайті 

виконавчого комітету у розділі «Комунальні підприємства». 

 

 

 

Зав.сектором  ЖКГ                                                     І.Бандура. 

 

 

 

 



  


