У К РА Ї НА
Г О Р О Д НЯ НС Ь К А МІС Ь К А РА ДА
РІШЕННЯ
(четверта (22) сесія сьомого скликання)

від 05 квітня 2018 року
м. Городня
Про затвердження «Програми
фінансової підтримки
комунального підприємства
«СТАРТ» Городнянської міської ради
на 2018 рік

З метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств
Городнянської міської ради, відповідно до їх функціональних призначень,
керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Городнянська міська рада,В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки комунального підприємства
«СТАРТ» Городнянської міської ради на 2018 рік», що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, планування , фінансів та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

А.І. Богдан

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства „СТАРТ ”
Городнянської міської ради на 2018 рік
I.
Характеристика програми
Програма фінансової підтримки визначає порядок використання коштів,
виділених з міського бюджету на покриття різниці між видатками на утримання
(далі – КП „СТАРТ) та доходами від самостійної господарської діяльності
підприємства.
II. Мета програми
Метою даної Програми є забезпечення роботи КП “СТАРТ” зі стабільною
фінансово-економічною діяльністю у 2018 році та забезпечення мешканців міста
якісними фізкультурно-оздоровчими послугами.
III. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним
методом
У зв’язку з неможливістю КП “СТАРТ” вести самостійну беззбиткову
господарську діяльність у 2018 році (значні фінансові витрати на оплату праці,
енергоносії
та неукомплектованість приміщень спортивним обладнанням та
інвентарем) підприємству необхідні додаткові фінансові ресурси.
IV. Строки та етапи виконання Програми
Строк виконання цієї Програми квітень – грудень 2018 року.
V. Основні заходи досягнення мети Програми
Кошти, отримані з міського бюджету у 2018 році спрямовуються на :
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- покращення якості послуг;
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- на оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини
чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за спожиті енергоносії;
- придбання матеріалів, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємства;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування.

VI. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених
з міського бюджету, шляхом затвердження Городнянською міською радою.
КП “СТАРТ” є одержувачем коштів та здійснює витрати відповідно до плану
використання бюджетних коштів.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Управління та контроль за виконанням Програми здійснює Відділ культури,
сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради.
КП «СТАРТ» підконтрольний міській раді та підпорядкований Відділу
культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради.
VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
За умови отримання фінансування з бюджету місцевого самоврядування у
сумі 600,0 тис.грн. підприємство буде здійснювати стабільну фінансовогосподарську діяльність та отримає можливість надавати якісні фізкультурнооздоровчі послуги населенню Городнянської міської ради.

