МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА VII СКЛИКАННЯ
Тимчасова контрольна комісія щодо проведення перевірки наявності
та збереження основних засобів комунальних підприємств
Ж овтоводської міської ради
52204, м.Жовті Води, Дніпропетровської обл., бул.Свободи,33, факс 5-60-20, e-mail: info@gvvyk.dp.ua тел.2-85-40

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ №

І

від « 09 » вересня 2016р.

Присутні члени комісії: Гончар В.Ф.. Паніна В.О., Журило М.М.. Гунько В.П.. Клеопа Е.М..
Кучер Л.В.. Усов P.O.
Запрошені:________________________________________________________________ _

Головуючий: Гончар В.Ф.. секретар міської ради
ЧЕРГА ДЕННА:
1. Про підсумки перевірки комунальних підприємств "Ритуальні послуги" та підрозділу
ВЖРЕО - гаражу з питань наявності та збереження основних засобів та інших матеріальних
активів.
2. Про організацію перевірки по наявності у місті вільного, нежилого житла та інших споруд.
Доповідачі

і

кожного питання: Гончар В.Ф. - голова комісії, секретар міської ради

СЛУХАЛИ: Інформацію голови комісії, секретаря міської ради Гончара В.Ф. з питань
проведення перевірки наявності та збереження основних засобів та інших матеріальних
активів на підприємстві "Ритуальні послуги".
Перевірку комунального підприємства "Ритуальні послуги" було здійснено з
14.03.2016р. по 31,03.2016р. В ході перевірки було виявлено наступне:
1). На підприємстві відсутній належний контроль за збереженням основних засобів,
інших матеріальних активів.
2). Відсутність інвентарних номерів на основних засобах.
3). Відсутність деяких основних засобів (мотокоса, бензопила), яка не підтверджена
ніякими документами.
Перевірку комунального підприємства ВЖРЕО, його підрозділу гаражу, було
здійснено 24 квітня 2016 року.
В ході перевірки було установлено:
1). Відсутність контролю за збереженням основних засобів в належному санітарнотехнічному стані.
2). Відсутність документального оформлення в регістрах обліку внутрішнє
переміщення запасних частин основних засобів та інших матеріальних цінностей.
3). Корисні залишки із списаних основних засобів зберігаються не належним чином,
використовуються у поточній діяльності без належного оформлення, згідно вимог
бухгалтерського обліку.
4). Відсутній контроль за збереженням техніки під час відпусток та відряджень водіїв.
В ході обговорення активну участь взяли депутати - члени комісії: Гунько В.П.,
Паніна В.О., Журило М.М., Клеопа Е.М.
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Враховуючи недоліки, які були виявлені під час перевірки та пропозиції депутатів членів комісії, комісією рекомендовано:
Керівництву (адміністрації) комунального підприємства "Ритуальні послуги":
1). Привести у відповідність бухгалтерського обліку основні засоби та матеріальні
цінності.
2). Забезпечити контроль за збереженням, своєчасним документальним оформленням
та відображенням в регістрах обліку надходження, внутрішнє переміщення, вибуття
основних засобів.
3). Надати підтверджуючі документи щодо відсутності основних засобів
(мотокосилки, бензопили) на момент перевірки та підготувати акти по списанню основних
засобів.
Адміністрації КП ВЖРЕО:
1). Забезпечити бухгалтерський облік руху запасних частин, механізмів при виконанні
ремонтних робіт на транспортних засобах.
2). Своєчасно, згідно актів списання, утилізувати, вивозити з території гаражу списані
механізми, запасні частини.
3). Відновити причіпний парк за рахунок вивільнених або нових запасних частин для
подальшого його активного використання у роботі.
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По другому питанню по організації перевірки вільного, нежилого житла, інших
споруд на території міста виступив Гончар В.Ф. - голова тимчасової комісії, секретар міської
ради.
Ним було запропоновано здійснити перевірку житлового фонду, інших споруд, які
стоять на балансі КП ВЖРЕО. Вивільнене, безхозне житло привести у відповідність до
правової бази з послі дуючим використанням за призначенням.
Дана пропозиція підтримана членами комісії одноголосно.
Пропозиції та рекомендації (додаються)
Комісією запропоновано голові тимчасової комісії, секретарю міської ради
Гончару В.Ф. зробити відповідні запити до служб та відповідних організацій, які мають у
наявності інформацію про стан вивільненого житлового фонду, будівель для подальшої
роботи комісії.

Голова комісії

В.Ф.ГОНЧАР

Секретар комісії

Л.В.КУЧЕР
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