Інформація про діяльність Комунального підприємства
« ЖЕК № 4» за 2014- 2016рр.
(згідно переліку)

1. Основною метою створення Підприємства є здійснення господарської
діяльності, надання послуг, спрямованих на одержання прибутку, в тому
числі задоволення потреб населення міста в отриманні якісних житловокомунальних послугах
Предметом діяльності підприємства є:
- утримання житлових будинків і прибудинкових територій;
- здійснювати управління житловими будинками та нерухомим майном;
- ремонтно-будівельні роботи;
- запровадження єдиної автоматизованої системи обліку житлового фонду;
- надання інформаційних послуг наймачам і власникам житла та нежитлових
приміщень щодо стягнутих платежів та отриманих послуг;
- надання юридичних послуг у встановленому законодавством порядку;
- будівельно-монтажні, та пусконалагоджувальні роботи;
- загально будівельні і будівельні роботи, в тому числі за індивідуальним
замовленням;
- виконання електромонтажних та санітарно-технічних робіт;
- інші види діяльності , не заборонені діючим законодавством.
Діяльність Підприємства здійснюється тільки після узгодження з
місцевими органами, на які покладено нагляд за безпекою праці,
протипожежною та екологічною безпекою і іншими органами відповідно до
законодавства України.
2. Річні фінансові звіти підприємства за останні три роки додаються.
3. За останні три роки аудиторської перевірки не проводилось.
4. Статути комунального підприємства за 2006р. та 2016р. додаються

5.Біографічна довідка керівника додається.
6.Наглядної ради на підприємстві не створено.
7.Річний звіт керівника підприємства за 2016р.додається.
8. Керівник працює за контрактом який укладений з місцевим органом влади,
заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час за рахунок
частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської
діяльності. Керівнику надається оплачувана відпустка а також надається
матеріальна допомога на оздоровлення у розміру його середньомісячного
заробітку за рахунок фонду оплати праці підприємства.
9.Відомості про договори з-но Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів» можливо отримати на електронному
майданчику https: // prozorro.gov/ua.,а також на єдиному веб-порталі
використання публічних коштів e-data.gov.ua
10. Підприємство забов`язане щокварталу надавати до управління
комунальної власності Слов`янської міської ради фінансову звітність
підприємства, звіт про використання бюджетних коштів одержаних від
міської ради, звіт про виконання обов`язків ,визначених у контракті, не
пізніше 1 грудня подавати на затвердження виконавчому комітету міської
ради проект фінансового плану підприємства на наступний рік.
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