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1. [Iаспорт
Програми фiнансовоi пiдтримки комунальних пiдприемств

на 2021 piK

. 1. ilнiцiатор розроблення Програми l Вiддiл обслуговування:

i i i:Т:ОГО фОнду, комун€tпьного

i :господарства, облiку, розподiлу,
житловоi площi, приватизацii
житла та з питань надзвичайних
ситуацiй виконкому ВишневоТ
м icbKoT ради

2. Розробник Програми Виконком ВишневоТ MicbKoT ради

3. Спiврозробник Програми Комуналънi пiдприсмства
ВишневоТ MicbKoT ради: "УРТ",
,"УКБ м. Вишневе", "ГУКГ",
,''Вишнiвсъка мунiципаJIъна
:КОМПаНiЯ" ,

, " Вишнiвськпарксервiс"та iншi
4. 'Вiд.rо"iдалъний виконавець :Виконком та комунальнi

Програми :пiдприемства ВишневоТ мiськоi
'раДИ

5. TepMiH реалiзацiТ Програми 202l р.
6. Перелiк джерел фiнансування, якi Мiський бюджет

беруть участь у виконаннi
Програми

7. Зага;lъний орiентовний обсяг , 5900,0 тис. грн.
.фiнансових pecypciB, необхiдних
iдля виконання Програми за 

,, ,ко_шти мiс_ького_ б_ю_джету 
i
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2. Визначення проблемиl на розв'язання якоi спрямована
Програма.

Програшrа (liplaHcoBo'i гliлr,рrлN4I(и Kojvl)/L|aJtbHl,Tx гli2lгrр14смс,гв гrа 202 l piK
(далi - ГlрограN4а) 1lо,зlэоблrе]llа з l\,IeToIo забезtlеtlе1-1I-Iя ec[leI(T1,Il]l-|oгo 1zпг)t]вJIiгtгlя
,l,a 

|] I,1 I(0p plC,l,i]1-1 tl ,l пц ll Гi r la ,r,I ic t,ti(l'i tttlirt )/ l laJ t t,1-1tl j' t].[laC гtt-lc,l,i IIJJIrIxo м /_lOc я г1-1ен 1-Irl

стабiльt-tоl ,t,tl бе lзбl{,l,|iOtзtll .,Iiяt.;tt,ll0с,I i tcclr,t)/Iltl.i|1,1I14x lli/]lll)1.1Ci\,lcl,B.

У с),.tаi:нLIх el(OHoIvIi.ltl l,tx )/I\4ol]ax дJIя забезпеrtеI-Iня BI4I(oFIal-I]-Iя власних
стzr,гутI{1,Iх зili]дtlнь Kc)Nly1-1ttltl,гli lriltllp14cN4c,гBa Ilерiдкrl rlотребуlо,I,ь,,]i].1l)/Llell1-1rI

додаткового фiнаrтсуваннrt, яке clrpI4яTI,IN4e стабiлiзацi'i та покрашен]]}о l'х

фiгrагrсово-господарського дiялъностi, покращенню стану розрахункiв, бiльш
ефективноIчlу використанню майна MicbKoT комуналъноТ B;lacHocTi,
оновленню виробничих потужностей, технiчноI бази, забезпеLIенн}о повIlого
i своечасного внесення платеrкiв до бюджету.

Програма розповсtоджусться на суб'сктtt госпоll,арювання комуr{альгtоТ

форми власностi., якi здiйсьrюIо"гь господарську дtiяльгliс,гь для задоволення
пс1,1,1lеб l,c,l)1.I,гO1,1iarr1,1l()I гl)оN4аlt1.1 I\4iс,га Btlшlllet}e,,]aclloBI-1иt(ONl ,Il(их с, ВиLUIIеl]а
пцiсt,I<а ра,l(а.,,гtl yllOL]1-1oBllitceгti Opl-a1-1I,1.,ll(},lI\4 llcllle,ttaгti в )/I,1l]atзllil-tt-tlt с),б'€;l(,I,14

,v ict,l<clt' l<clbt)/l]il.п l)1-IO l l].г]tlс l t tlc,l,i .

3. Мета та завдання Програми.
IVе,гого [-11lсlгlэаiчlи с забt:зпечеIILtя стабiль1-1оi'тzl беззбиt,гt<сlгзоl'дiя"гrьност,i

коIчIунальнI,Iх пiдl-rрлlсмIств., збере>кення комунального майна Luляхом
нzrдання cPiHat-lcoBoi пiдтриiчlкI4 комуI-IалLFII4м пiдпр1,1смствам, спряN/Iованоl' на

виконання наступних завдань:

1 ) здiйснення статутноТ дiялъностi комунальних пiдприсмств;

2) забезпеLIення рацiонаJIьного використання i збереження комунального
майна, розвиток гчIатерiальноТ бази пiдприсмств.,

3) ЗаГlОбiГаГtНЯ бан]t|))z'рg'1,1]а та вiдгtсlt]Jlеllllя гlла,госlI|_)оIчlо)(ностi l<омуLIальLltIх

п iд п р LIc I\4 с ltB;

4) BLIp i r_Llel] L{,l о lil]eNI},lx 1,1 14,I,alIl ь 1,oc] tlодаl]с t,Koj' .,Iiя.ltьнос-гi l(oMy FIал ьLlих
пiд1-1р[lсI\4с],в l-t-lлrlхом пolIol]l-teLttlrl обiгов14х t<сlштiв або поl(l]I,Iття
:заборговаI{остi п l]I.1 лi квiдаrцil' пiдпl.эlтсмIств.

4. Напрями виконання Програми.
Виконання завданъ Програми здiйснюеться за такими основними

напрямками:
1. Забезпечення беззбиткового, безперебiйного функцiонування

комун€шьних пiдприемств MicTa;
2. Своечасна виплата заробiтноТ плати;
3. Сплата податкiв;
4. Забезпечення статутноТ дiяльностi пiдприемства;
5. Органiзацiя надання послуr,;
6. [-tcl поlлн el l t t я об i I,tl B1,I х l(()t Ll гi lз tl i.llt t p14 сlг\,l c,t,Ba ;

7 . Змiцнення матерiально-технiчноТ бази пiдприемств.
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5. Обгрунтування шляхiв та порядок реалiзацii Програми.

5.1. Фiнансова пiдтримка з мiського бюджету злiйснюетъся шляхоIvI:

1) BHecKiB у статутний капiтал суб'ектiв господарювання вiдповiдно до
законодавства (за рахуFIок KollITiB бюджету розвитку) ;

2) FIаДаННrl tIoтot,lLl14x 1,1)aHccPepll,iB пiдпl)14сг\,lстваi\{ (),стагtовам, органiзацiям)
/lЛЯ ГlоI(раltlеFIIIrl (li1-1al-lcol]o1,o c,l,a1-1\/ lri/:t1,1l)LIcj\4c,|,IJa (за pax)/HoI( коltl,гitз
загаlльгlого сРонду) .

У B14l1aJ(I(y Lзl,tдijlt-н1-1я l<olrlтiB у CTitr,lz1llvlй кап iталl суб,скr,i в
|'ОСГlОllаl)lОвztIItIr], RIt()crl,],|,crl гli,l1ltclBijttli зьцillrа ,(() )/c,г?lItOt]LI1,1x /lокуI\4еll,гiв
КОМУНtlЛЬFl14Х гtiдtll|)и€]мс,гl], яll<i l]есстl)уtоl,ься у вс,I,аLIовлеI-IоN4)/ t{LlI-IHtIi\,I

заI(он оi{авс,гвоi\4 У краТн 1,1 гlоl]ядк)/.

5 .2. РеалiЗацiя Програми здiйснюстъся шляхоNI запровадженFIя заходi в,
спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

l) FIаДаНIJя комунаJIьними пiдприсмствами вiдповiдному BpII(oHaBLIoмy
орГаНУ, вLlзFlаченому оргаFIом управлiння суб'скта MicbKoT комунальноТ
ВЛаСrlОСтi, роЗрахункiв (обГрунтуванrlя) необхiдностi вl,тдiленrtя вiдповiдноl'
фiгrанссlвоi' r-riд,грrлI\4ки длrl подальшого узгод)I(енFIя :J вiдповiдrlLII\4 Ll вiддti-Паr\lI,|

Та ЗаСТУПНИком мiського голови вiдповiдно до розподiлу Тх функцiональних
обов'язкiв ;

'2)'la yivlOl]14 llO,}14,1,1llJlIol,() l]l,tcl]()l]l(\/ lli,o.Ll,o r|lillat-lctltзcll lrilt,r,p14I\1lil-J I{ON,l)/HaJIb]]l,tx

гriдпрI,]сlчIстR зtl pax,\i t-lOl( tccltll,г,iB it,Iii]1,1(Oг,() бlод1;lсе,l t,. lii,ill-tclBiдrli Biltztiltиl
зl_tiиiсl]К)Iо'Гl, r-riдl'О'гоt]l()/ ,I,a гIо,rlаl(),|,L i\,lа],е|)iа1,1и )' llc,I,aL]Ot]JlellOM)/ гtOря.ttк)/ llt1

l)озгляД rlрофiлььtl,tх гlостiйl+их /{епутатсьI(их коNIiсiй гrцiсьl<оl I)адLI для
BlleceHl tЯ на розгляД Bllшtt-teBoT мiськоi Ради або виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради;

З) забеЗпеLIеFIнrI вI4користання пiдприсмствами видiлених KotttTiB у повI]ому
обсязi за цiлъовим признаLIеFIням.

5.3. Фiнансова пiдтримка за рахунок бюджетних коштiв може надаватися
комунаJIъним пiдприсмствам, засновником яких е Вишнева мiсъка рада.
5 .4. ФiнансоВа пiдтримка може видiлят ися на покриття (вiдшкодування)
ВИТРаТ КОМУНалЬНИХ пiдприсмств, якi виникають в процесi госполарськоТ
дiяльностi, напряМок якОТ вiдпОвiдаС MeTi i завданням цiсi ПрограМИ, у разi
якщо TaKi витрати не покриваються доходами пiдприемства.
5.5. ФiНанСоВа пiдтримка надаетъся виключно в межах бюджетних
ПРИЗНаЧеНЬ, ВсТаноВЛених рiшенням MicbKoT ради про мiськиЙ бюджет на
ВiдпОвiдний piK за цiею Програмою, та в межах надходженъ до мiського
бюджету.

б. Фiнансове забезпечення Програми.

6.1. Фiнансове забезпечення виконання Програми здiйснюстъся на пiдставi
РiШеННя За поданням виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради, визначених
СУб'еКтiв MicbKoT KoMyHщIbHoT власностi, з обгрунтуваннями щодо
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необхiдностi вiдповiдноТ фiнансовоТ гliдтримки за рахунок коштiв
мiського бюджету або iнших л)I(ере.rI, гlе забо;IоI,IеLIих чиFIIlI4 м

закон одавствоп4 \/краl'н r,r ,

6.2. Заt,irль1-1лrIi tlбсяtt, l.зtл,ltа,t,liitз,l п,tiсt,l(ог,() бtoltiIcc,l,y lIi-,l l]t.II(oljilIIilя 1-1poг,l)aI\4}!

становитL 5900,0 т,ис. гр}l.

6.З. Протягом року обсяг фiнансування Програми за рахунок коштiв
мiського бюджету може змiнюватись вiдповiдно до рiшення MicbKoi ради
про внесення змiн до бюджету MicTa на вiдповiдний piK, виходячи з наявного

фiнансового ресурсу мiського бюджету .

6.4. Голlовнрtм розпорядником коштiв мiського бюджету на BI,IKoHaHHrl

заходiв Програми с Виконавчий KoMiTeT Вишневоi мiсъкоТ ради.

б.5. ОдерхсувачаI\/t],l бюдrtсе,гних l<оштiв с комунальнi пiдпl]исI\4с],вit'
засновником яких с Вишнева мiсъка рада.

7. O.tilcl,Btt rri рсзl/J]ьl,а,гr,t Bi,,t [)еir.пiзацiТ П рогрil i\,l II.

I] pt lccl l] а I t r r lr 1-1 l)() 1-1)il i\,l 1,1 l l a.l.ta C,l, l,,} i\1 () I,\/,

-,забеlзIIе-tIl.|,I,]4 llatltitlt-ra.ill)llL, l]14l(()}]IlC,|,atlIlrl i,lClel)e)l(CIl1-1rI коI\4)/1-Iflлllllоl,() п,tai/tltl,l.

I)o1]l]14,1,сtI( i\{а,гс,l]i аllъl roT базt,l гl iitl ll]14 сN4с,гв;

- з/]iйснювати гrайбiзтьtll ефективгlе i якiсFIе викоIlання визFIаченоj' статутноi'
lt i ll -ll t,Hoc,l,i l-t i 21r-lp и cNlcTB ;

- забезпечитI,I прибут,ков)/ дiялънiстъ комунальних пiдприсмств та свосчасне
в}IесенIJя передбачених законодавством платежiв до бюдтtету.

- захистити працiвгtиltiв пiдприеN4ств MicbKoT комуFIальноТ власностi., яlti
псэребуl]ають у cTal-ri .lriквiлацil' або баr]крутства .

В. Cttcl,ctvtli yпl)atl.пilI!lrI ,l,it It0lI,1-|)олIо за t}lll(OlliltIIIrlN,t Пlltlгрz:li\{I{.

B.l. KclHTllt-l;lb ,]а I]14I(oIlt,ltlIlяNl llрогl)аllчI14 здiliсI-|IоIоl-ь I]14I(oFI?lBt-li сlргtlниt
п,licr,t<ol'ptl/l14. lJl,|,]lttl,tcгti Ol)г,Lll]zlj\4 l,| },lll)at,з.itit-tl-tlt суб'с.кr,i tз Micblcoj'KOt\4yI-ra,цbHOl'

t]JI[Ict-toc,t,i, I,oJlot]lIi 1lс;згIорrl/tll1.1l(14 ltоItl,гilз п,tict,ltoг,o бtсlдцiIсету вiдповiднсr до
своТх повI-{оtsа)I(еI]ь, l]14значеl{их LlрIн1-Iим законодавством YKpar'гrr,r.

8.Z. Вiдповiдалънi виконавцi Програми (одержувачi бюджетних r<ош_lтiв)

Jф

зlп
Найменування заходу TepMiH виконання OpieHToBa

на
BapTicTb,
тис. грн.

1 I-Iадання поточних r,paHccPepTi в

п iдпри ct\4 с,гваI\4

202l р. 3 900,0

2. Здiйснення BHecKiB у статутний капiтал
комунальних пiлприсмств tз i.i_tt lсllзi.itI lo ]tсl
,]it l(O l l O/ta l]C,l, l]irl

2021 р. 2000,0
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один раз на квартЕlл, до 15 числа мiсяця наступного за звiтним
перiодом, надаютъ до виконавчого KoMiTeTy Вишневоi мiськоi ради звiти про

хiд виконання Програми вiдповiдно до фактичних обсягiв фiнансування
(наростаючим пiдсумком).
8.3. Головний розпорядник коштiв мiського бюджету щоквартаJIьно
проводить аналiз результа,гiв фiнансово-господарськоI дiяльностi
одержувачiв фiнансовот пiдтримки, стану та ефективностi використання
бюдх<етних коштiв на надання cPiHaHcoBoT пiдтримки та надас пропозицiТ
щодо коригування суми фiнансовоТ пiдтримки.

мiський голова I. В.Щiков


