
 ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2022 року                                                                       № _______ 

м. Мала Виска 

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки 

 

 
З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності міської 

ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста якісних послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись п. 22 ч. І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Мала Виска 

Водоканал» на 2022-2024 роки» згідно додатку 1 (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлово - комунального господарства та комунальної власності та на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                               Юрій ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 

до рішення сесії 

Маловисківськой міської ради  

від __.112022р. №___ 

  

 ПРОГРАМА 

 фінансової підтримки 

комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки 

   

1. 1. Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Маловисківська міська рада  

2 Розробники програми КП «Мала Виска Водоканал» 

3 Відповідальні виконавці КП «Мала Виска Водоканал» 

4 Учасники Програми Маловисківська міська рада 

КП «Мала Виска Водоканал» 

5 Терміни реалізації програми 2020-2022 роки 

6 Кошти, задіяні на виконання Програми Міський бюджет 

  

2. Загальні положення 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу 

України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне 

водопостачання». 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань 

комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке 

сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, 

більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної 

власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Комунальне підприємство КП «Мала Виска Водоканал» є підпорядкованим  

підприємством  Маловисківської міської ради, яке забезпечує мешканців населених пунктів 

Маловисківської громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, послугами з 

вивезення твердих побутових відходів.  На даний час фінансовий стан комунального 

підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, 

зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали. Ці фактори зумовлюють 

встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для 

споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині 

своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг, унеможливлює придбання 

необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в 

цілому. 

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують 

відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних 

показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, 

витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що 

призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 

розраховуватись за зобов’язаннями. 



Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний 

внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті 

енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних 

штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств. Вищенаведені 

чинники можуть призвести до зменшення у Підприємств власних обігових коштів для 

забезпечення належного водопостачання, водовідведення, (на погашення заборгованості із 

виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по 

утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий 

період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за 

рахунок капітальних вкладень та інші). 

 
3. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального 

підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству, поповнення статутного капіталу відповідно до його 

функціональних призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади 

послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на виконання наступних 

завдань: 

1. Покращення якості надання послуг; 

2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів спільної 

власності територіальної громади Маловисківської міської ради. 

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, 

реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та проведення відповідних 

робіт. 

5. Надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та реконструкції 

виробничих потужностей підприємства. 

6. Спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і 

побудинкових. 

7. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до 

виробничої собівартості підприємства, та є невід’ємною частиною виробничого циклу. 

            8.  Своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, сплату податків і зборів; 

погашення наявної кредиторської заборгованості та поповнення обігових коштів комунального 

підприємства. 

9 Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи 

підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період. 

10. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій. 

11. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального 

підприємства. 

 
4. Заходи з реалізації Програми 

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, 

спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети: 

          1. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа-

подання (клопотання) комунального підприємства з наведеним обґрунтуванням щодо 

необхідності відповідної фінансової підтримки підприємство, за рахунок поточних трансфертів 

та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у необоротні активи через 

перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі Державної Казначейської Служби, на 

рахунок відповідного одержувача бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських 

установах. 



             Надання фінансової підтримки комунальному підприємству передбачає здійснення 

поточних трансфертів за рахунок загального фонду та внесків до їх статутних фондів за рахунок 

коштів спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету. 

2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття 

рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо 

виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету. 

3. Прийняття відповідного рішення Маловисківської  міською радою. 

4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємством 

виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням. 

5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний 

виконавець та постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності міської ради. 

 
5. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом: 

1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування 

в необоротні активи за рахунок спеціального фонду - бюджету розвитку міського бюджету. 

2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду міського 

бюджету. 

3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є Маловисківська 

міська рада територіальна громада  

4. Обсяги фінансування Програми: 

 Найменування напрямків 

фінансування Програми 

Періоди та сума, тис.грн. 

2022 2023 2024 Всього 2022- 

2024рр 

1 Оплата за електроенергію 200,000 1000,0 1000,0 2200,0 

2 Сплата податків та внесків 82,208 400,0 400,0 882,208 

 всього 282,208 1400,0 1400,0 3082,208 

 
 

6. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість: 

1. Покращити якість надання послуг. 

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток 

матеріальної бази підприємства. 

3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності 

підприємства. 

4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства. 

 

7. Система контролю 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань житлово - комунального господарства та комунальної власності та на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

  

  


