
  
                                                                                                                            Проєкт  

                                                                   

          Від   04.02. 2020 р.                                                                                         № 1976 

 

  

 

Про фінансово-господарську діяльність 

КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2019рік 

 

  Розглянувши інформацію про фінансово-господарську діяльність КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за 2019рік, керуючись 

ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », враховуючи 

рекомендації комісії з будівництва, архітектури та ЖКГ, міська рада 

 

                                      ВИРІШИЛА: 

 

     1. Інформацію про  фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» за 2019 рік взяти до відома згідно 

додатку №1. 

      2. Контроль за виконанням  даного завдання поставити на голову комісії з 

питань будівництва, архітектури та ЖКГ Попика Т.Д. та першого заступника 

міського голови Гулика В.Р. 

 

 

 

 

Міський голова:                                                                   Р.Джура    

 

 

Підготував: 

 

Директор КП «Капітальне будівництво 

                 Бурштинської міської ради»                              І.Туз 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                  В.Гулик 

 

Головний бухгалтер                                                             Федунків І.М. 

 

Юридичний відділ : 

 

 



                                                                                  додаток №1 

 

 

    Інформація про фінансово-господарську діяльність КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  

                                              за 2019р       

 

 
          Комунальне підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» є відокремленим структурним підрозділом Бурштинської 

міської ради . До складу підприємства входять 3 штатні одиниці :  інженер з 

проектно- кошторисної документації, інженер технагляду, бухгалтер. 

           Діяльність Підприємства регулюється законодавством, нормативно- 

правовими актами України та Статутом. 

           Метою діяльності підприємства є: 

- забезпечення виконання завдань по будівництву та ремонту об’єктів 

житлово-цивільного призначення та ефективного використання 

капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету ; 

- виготовлення проектно- кошторисної документації на будівництво, 

ремонт та реконструкцію обєктів; 

- виконання функцій замовника по будівництву, ремонту та 

реконструкції об’єктів,здійснення технічного нагляду та забезпечення 

введення їх в експлуатацію. 

 

                    Під час виконання робіт КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» здійснювався технічний нагляд за 

будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів 

будівництва замовником яких виступала Бурштинська міська рада. В  

тому числі  проводився контроль за :  

-  дотриманням проектних рішень; 

-  вимог нормативних документів; 

-  якістю та обсягами будівельно- монтажних робіт. 

  

           Доходи Комунального підприємство формуються з коштів які 

надходять від надання послуг з  проведення технічного нагляду за виконані 

роботи та виготовлення проектно-кошторисної документації.           

            за 2019рік підприємство одержало дохід в сумі  286654,26 грн.   Із них 

з виготовлення проектно-кошторисної документації 47250.0 грн, проведення 

технічного нагляду- 239404,26грн. 

             Згідно Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за 2019рік використано 

кошти в розмірі 91639,0грн.        

 Видатки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

складаються:  



         Витрати на оплату праці,що становит 203452,82 грн, (т.ч.по програмі 

60404,16грн.) 

         Перераховано податків в місцевий бюджет на суму 126315,65грн (т.ч. по 

програмі 31234,81грн) 

         Банківське обслуговування  2541,01грн.  

         Витрати на канцелярські потреби 4659.0грн. 

         В липні місяці придбали програмне забезпечення «Будівельні технології 

Смета»  локальна версія вартістю 7015,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           Туз І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Пояснювальна записка 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від                2020року          № 

 

Інформація про  « Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2019рік. 

 

1.Обгрунтування прийняття рішення. 

Прийняття такого рішення зумовлено тим, що діяльність  спрямована на забезпечення 

виконання завдань по будівництву та ремонту об’єктів, виготовлення кошторисної 

документації , здійснення технічного нагляду, забезпечення введення в експлуатацію та 

ефективного використання капіталовкладень, що спрямовуються на цю мету. 

 

 

2. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є інформування міської ради  про фінансово-господарську 

діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за 2019рік 

 

3. Нормативно- правова база у даній сфері правового регулювання. 

 Діяльність Підприємства регулюється законодавством, нормативно-правовими актами 

України та  Статутом. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Прийняття даного проекту не несе витрат з міського бюджету. 

 

 

5. Доповідач: директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  І.М. Туз 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Туз І.М. 

 

 

31.01.2019 

 


