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ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської 

селищної ради на 2017-2018 роки 

1. Загальні положення. 

          Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської селищної 

ради на 2017-2018 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного 

кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги». 

Програма спрямована на забезпечення належного виконання статутних завдань 

комунальними підприємствами «Комунальник» та «Донець», а також має забезпечити 

належне виконання Комсомольською селищною радою, як їх засновником, своїх 

організаційно-господарських повноважень. 

Господарська діяльність комунальних підприємств (установ, організацій) охоплює 

різноманітні види діяльності. Так, серед статутних завдань комунальних підприємств 

визначені такі:   надання послуг з утримання житла та прибудинкових територій. 

Враховуючи неможливість забезпечення стабільного функціонування комунальних 

підприємств власними силами, а також обмеженість фінансових ресурсів у потенційних 

споживачів послуг, зростання вартості енергоносіїв та матеріально-технічних ресурсів, які 

використовують комунальні підприємства  у господарській діяльності, з метою 

недопущення виникнення заборгованості зі сплати заробітної плати та плати за спожиті 

енергоносії, податкового боргу та заборгованості перед соціальними фондами і, як 

наслідок,  у зв’язку з обмеженістю обігових коштів, поліпшення фінансового стану 

комунальних підприємств, забезпечення споживачів відповідними послугами належної 

якості, виникає необхідність у розробці такої програми, що дасть змогу здійснювати 

фінансову підтримку  комунальних підприємств (установ, організацій) з селищного 

бюджету для забезпечення виконання ними своїх статутних завдань на належному рівні. 
 

2. Мета Програми. 

         Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селищної ради відповідно 

до  їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати 

працівникам, по податкам та зборам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації 

будівель, споруд, інженерних мереж, поліпшення матеріально-технічної бази  шляхом  

надання їм фінансової підтримки.  
 

3. Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми. 

Надання фінансової підтримки комунальним  підприємствам  буде здійснюватись   за 

напрямком: 

- надання  фінансової  підтримки (безповоротної) на поточні видатки підприємств за 

рахунок коштів   загального фонду селищного бюджету. 
 

4. Основні завдання Програми. 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися 

фінансова допомога: 



 придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду 

комунальної   власності до роботи в осінньо-зимовий період; 

 придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації  

 інженерних мереж; 

 погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам; 

 погашення заборгованості по податках; 

 погашення заборгованості за енергоносії; 

 будівництво, ремонт, технічне обслуговування та експлуатація систем  

водопостачання  та водовідведення включаючи: артезіанські свердловини, 

водонапірні башти та резервуари, мережі водопостачання та водовідведення, очисні 

спороди; 

 благоустрій та озеленення територій;  

 проведення технічної інвентаризації комунального майна; 

 подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

 проходження навчання з питань здійснення державних закупівель. 
 

5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 

5.1.Реалізація програми покладається на виконавчий комітет  Комсомольської селищної 

ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку необхідності корегування 

даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням селищної  ради. 

5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює селищна рада, а за 

цільовим та ефективним використанням коштів – відповідні постійні депутатські комісії. 
 

6. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на відповідний рік (рішенням 

про внесення змін до селищного бюджету на відповідний рік) згідно з розписом селищного 

бюджету. 

Обсяги фінансування та заходи Програми додаються. Протягом строку дії  Програми  

сума фінансування може бути скорегована. 
 

7.Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

 поліпшенню рівня фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств; 

 упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств з підприємствами – 

постачальниками енергоносіїв та уникненню кредиторської заборгованості, 

своєчасному проведенню розрахунків по заробітній платі та   по податкам  і зборам; 

 створенню умов для стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств при 

здійсненні господарської діяльності; 

 дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг 

комунальними підприємствами; 

 вирішенню інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними 

підприємствами своїх статутних завдань. 

 

 

Секретар селищної ради                                                                Г.О.Куценко 

                                                                            


