
 

 

 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

(дев’ята (27) сесія сьомого скликання) 

 

від 07 листопада  2018 року 

м. Городня 

 
Про затвердження програми 

безповоротної фінансової  

підтримки  комунальних  підприємств 

Городнянської міської ради на 2018 рік 

            

   З метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 

Городнянської міської ради, згідно їх функціональних призначень щодо 

надання мешканцям міста якісних послуг, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку 

міста , міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити «Програму безповоротної фінансової  підтримки 

комунальних  підприємств Городнянської міської ради на 2018 рік» згідно 

додатку 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку 

міста. 

 

 

Міський голова                                                            А.І.Богдан 

 

 

 



 

 
Додаток  1 
 до рішення 9 (27) сесії  Городнянської 

міської сьомого скликання 

ради від 07.11.2018 р.«Про затвердження 

програми безповоротної фінансової  

підтримки  комунальних  підприємств 

Городнянської міської ради на 2018 рік» 

 

                                                 

  

 ПРОГРАМА  

Безповоротної фінансової підтримки комунальних підприємств 

Городнянської міської ради на 2018 рік 

  
  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городня 

 2018 рік  

  

ПАСПОРТ     

Програми безповоротної фінансової підтримки комунальних підприємств 

Городнянської міської ради на 2018 рік 

 

  

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Городнянська міська рад 

2. Розробник програми Городнянська міська рада 

3. Відповідальний виконавець 
Відділ житлово-комунального 

господарства Городнянської міської ради 

4. Учасники Програми 

КП Городнянське ВУЖКГ 

КП Городнянська ЖЕД 

 

5. Терміни реалізації програми 2018 рік 

6. 
Кошти задіяні на виконання 

Програми 
міський бюджет 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

у тому числі коштів міського 

бюджету 

 

100 тис.грн. 

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

1. Загальні положення 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  

Городнянської міської ради  на 2018 рік (надалі Програма) розроблена на 

виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 

нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна міської комунальної 

власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню 

повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

 Комунальні підприємства: КП «Городнянське ВУЖКГ»,КП 

«Городнянська ЖЕД є стратегічно важливими підприємствами для м. Городня, 

які забезпечують місто необхідними житлово-комунальними  послугами. 

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання,  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 призвели до зменшення  у Підприємств 

власних обігових коштів для забезпечення належного надання необхідних 

житлово-комунальних  послуг. 

 



 

2. Мета та завдання Програми 

Мета Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних 

підприємств Городнянської міської ради відповідно до їх функціональних 

призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної 

роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема 

і побудинкових; 

3. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми 

Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом 

надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за 

рахунок загального фонду міського бюджету. 

Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам на 

безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних 

завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 

надання якісних, безперебійних послуг населенню з метою створення 

сприятливих умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню 

фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств . 

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її 

виконанням 



4.1. Реалізація програми покладається на Городнянську міську раду. 

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює 

комісія з питань бюджету , комунальної власності та  соціально-економічного 

розвитку. 

5. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних 

призначень на її виконання, передбачених в міському бюджеті на відповідний 

рік. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Відділ 

житлово-комунального господарства Городнянської міської ради. 

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1). 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх 

 функціональних призначень; 

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок 

зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- покращення якості послуг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   1                                           
до Програми Безповоротної фінансової підтримки 

комунальних підприємств  

Городнянської міської ради на 2018 р 

  
 

 

 

Обсяг фінансування Програми Безповоротної фінансової 

підтримки комунальних підприємств Городнянської міської ради 

на 2018 рік 

 

 
  

№ 

п/п 

Комунальні підприємства Обсяги фінансування  тис. грн. 

Всього: 

2018 

1.  КП  Городнянське ВУЖКГ 30,00 

2.  КП  Городнянська ЖЕД 70,00 

  Разом 100,0 

  

  

  

  

  
  

 


