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І. Загальні положення 
 

Програма «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що 

належать до спільної власності територіальних громади на 2019–2021роки» 

(далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України і спрямована на 

підтримку функціонування комунальних підприємств для забезпечення 

належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та 

надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою 

створення сприятливих умов для життєдіяльності району і сприяння 

поліпшенню фінансово – господарської діяльності зазначених підприємств. 

Комунальні підприємства, що належать до власності Перещепинської 

об’єднаної територіальної громади (далі комунальні підприємства), надають 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

вивезення побутових відходів, централізованого водопостачання та 

водовідведення житлового фонду та об’єктів соціально – культурної сфери. 

Поліпшення стану фінансово – бюджетної дисципліни комунальних 

підприємств є одним із пріоритетних питань, сприятиме недопущенню 

кризових процесів в економіці та забезпеченню сталого розвитку громади. 

 

Розроблення Програми обумовлено: незадовільним технічним станом та 

зношеністю основних фондів, систем водопостачання, водовідведення  

житлових об’єктів тощо; застосуванням застарілих технологій та обладнання 

на комунальних підприємствах; значною енергоємністю виробничих 

технологічних процесів; обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових 

ресурсів, необхідних для розвитку та впровадження новітніх проектів; 

невідшкодуванням різниці між діючими тарифами та фактичними витратами 

комунальних підприємств на виробництво послуг; значною заборгованістю 

споживачів за отримані послуги; зростанням вартості енергоносіїв та 

матеріально – технічних ресурсів; недопущення виникнення заборгованості 

із заробітної плати, плати за спожиті енергоносії, податкового боргу до 

бюджетів усіх рівнів та інших соціальних фондів у зв’язку з обмеженістю 

обігових коштів; відсутністю механізму погодження тарифів на енергоносії, 

які визначаються на державному рівні та тарифів на послуги комунальних 

підприємств, які визначаються на місцевому рівні; 

необхідністю поліпшення фінансового стану комунальних підприємств, 

забезпечення відповідними послугами споживачів належної якості та 

збереження соціальної стабільності в регіоні. 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Програма спрямована на: підтримку функціонування комунальних 



підприємств для забезпечення належного обслуговування населення громади; 

зміцнення фінансово – бюджетної дисципліни; раціональне використання та 

збереження основних засобів; оптимізацію витрат коштів на утримання 

матеріально – технічної бази; створення належних умов для здійснення 

комунальними підприємствами поточної діяльності з виробництва і надання 

якісних послуг споживачам; поліпшення інвестиційної діяльності, 

спрямованої на проектування та енергоаудит, переоснащення, відновлення та 

реконструкцію виробничих потужностей; своєчасне здійснення розрахунків 

із заробітної плати, оплати поточних рахунків за спожиті енергоносії, 

комунальні послуги, матеріально – технічні ресурси, сплати податків і зборів; 

забезпечення своєчасної підготовки підприємств до роботи в осінньо – 

зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлювальних 

робіт, надання відповідних послуг споживачам; упровадження заходів з 

енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат 

підприємств на виробництво послуг; придбання основних засобів, новітнього 

технологічного обладнання; своєчасне проведення капітальних ремонтів 

об’єктів і споруд, мереж і комунікацій; залучення додаткових коштів на 

оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;  

раціональне використання та збереження мана, розвиток виробничої і 

соціальної баз комунальних підприємств; забезпечення ефективного 

використання майна, що належить до спільної власності територіальної 

громади; забезпечення інших заходів для фінансової підтримки комунальних 

підприємств громади. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування завдань (додаток до додатка), передбачених Програмою, 

здійснюється на підставі наданих комунальними підприємствами звернень з 

наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової 

підтримки. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, наданих комунальним підприємствам (установам) 

на безповоротній основі, або інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. Головним розпорядником цих коштів є орган 

місцевого самоврядування – міська рада.  Кошти міського бюджету 

надаються головним розпорядником як поточний та капітальний трансферти 

комунальним підприємствам, а саме у вигляі внесків до статутного капіталу 

комунальних підприємств згідно з договорами про надання фінансової 

підтримки та є прямими інвестиціями у корпоративні права, емітовані цими 

підприємствами. Зазначені кошти належать до доходів, що не враховуються 

для визначення об’єкта оподаткування. Головний розпорядник коштів 

здійснює фінансування видатків комунальних підприємств у вигляді 

фінансової підтримки на підставі первинних документів та інших регістрів 



бухгалтерського обліку. Комунальні підприємства використовують кошти, 

отримані у вигляді фінансової допомоги, відповідно до фінансового плану, 

погодженого в установленому порядку засновником. Комунальні 

підприємства з метою підтвердження здійснення господарських операцій 

надають головному розпоряднику копії платіжних доручень. Також 

зазначена фінансова підтримка надається як поточний трансферт 

комунальним підприємствам, які включені до мережі головного 

розпорядника коштів міського бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та 

використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану 

використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та 

бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Державної 

Казначейської служби України у порядку, встановленому законодавством. 

 

ІV. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спрятиме: 

реалізації регіональної політики у сфері житлово – комунального 

господарства та підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню у 

сфері житлово – комунального господарства; ефективному використанню 

майна, що належить до спільної власності територіальної громади; 

упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств з 

енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва 

послуги, енергоносії (природний газ, електроенергія, питна вода) та 

скороченню, у разі наявності кредиторської заборгованості, своєчасному 

проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і зборів; 

створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунальних 

підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності; 

підвищенню надійності роботи виробничих потужностей комунальних 

підприємств; 

дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при 

виробництві і наданні послуг; проведенню комплексної модернізації і 

технічного переоснащення підприємств з метою зменшення 

ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів; забезпеченню 

населення якісною питною водою; вирішенню інших проблемних питань, що 

виникають при наданні відповідних послуг комунальними підприємствами. 

 

V. Контроль за виконанням Програми 
 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна комісія з питань 

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

інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації. 



Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                    М.Г.КОПИТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до додатку  

до рішення міської ради  

№ 5-8 /VIІ від 20.12.2018р. 

 

ПОРЯДОК 

надання та використання коштів з міського бюджету у вигляді 

фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам), що 

належать до спільної власності територіальної громади 
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 

міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним 

підприємствам (установам), що належать до спільної власності 

територіальної громади у рамках Програми «Надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам, що належать до спільної власності 

територіальних громади на 2019–2021роки» затвердженої рішенням 

Перещепинської міської ради від 20.12.2018 року №    -8/ VIІ (далі Програма). 

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам (установам) 

надається на підставі статей 71,91 Бюджетного кодексу України, статей 60,64 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 

Конституції України. 

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам 

(установам) на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх 

статутних завдань, посилення фінансово – бюджетної дисципліни, вжиття 

заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних 

послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності 

громади і сприяння поліпшенню фінансово – господарської діяльності 

зазначених підприємств (установ) відповідно до затвердженої 

Перещепинською міською радою Програми. 

4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам (установам), 

здійснюється засновником за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, 

передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік або при 

внесенні змін до показників міського бюджету на поточний рік. 

5. Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний 

трансферти комунальним підприємствам (установам), які включені до мережі 

головного розпорядника коштів міського бюджету, як одержувачі бюджетних 

коштів, та використовуються відповідно до погодженого в установленому 

порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних 

зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом 

казначейства у порядку, встановленому законодавством; 



- за КТКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання» зі спеціального фонду (бюджету розвитку) на внески до 

фонду основних засобів і нематеріальних активів та фонду власних 

оборотних засобів і засобів обігу. 

Фінансова підтримка зі спеціального фонду (бюджету розвитку) міського 

бюджету надається шляхом здійснення видатків до статутного капіталу 

комунального підприємства (установи) та використовується шляхом 

зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в 

установі банку, на підставі поданих первинних бухгалтерських документів, 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та інших документів за 

вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового використання 

бюджетних коштів відповідно до фінансового плану. 

На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за 

коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів міського 

бюджету у вигляді внесків до статутного капіталу комунального 

підприємства. 

6. Головний розпорядник коштів – міська рада для перерахування 

фінансової підтримки комунальним підприємствам надає до фінансового 

відділу  пропозиції на перерахування коштів у порядку та за формами, 

визначеними відповідним розпорядженням голови міської ради відповідно до 

помісячного розпису міського бюджету та зареєстрованих у Державній 

казначейській службі України у Новомосковському районі фінансових 

зобов’язань одержувачів (у частині видатків загального фонду). 

Підставою для перерахування міською радою фінансової підтримки зі 

спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету комунальному 

підприємству є укладені договори на поповнення статутного капіталу. 

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та за 

виконання показників фінансових планів комунальних підприємств 

забезпечує відділ економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Перещепинської міської ради . 

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, 

є не цільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

9. Комунальні підприємства (установи), які отримують фінансову 

підтримку з міського бюджету за результатами своєї діяльності, подають 

щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику 

коштів – міській раді фінансові звіти з пояснювальною запискою. 



10. Відповідно до ст.8 Закону України від 16 липня 1999 року «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального 

підприємства несе персональну відповідальність за організацію 

бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 

документів, регістрів і звітності. 

11. Складання та подання фінансової звітності про використання 

бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.   

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     М.Г.КОПИТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 

1. Назва: Програма «Надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам, що належать до спільної власності територіальних громади 

на 2019–2021роки». 

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України. 

3. Замовник (координатор) Програми: перещепинська міська рада. 

4. Відповідальні за виконання: Перещепинська міська рада. 

5. Мета: фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств для 

забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для 

виробництва та надання якісних, безпечних та безперебійних 

послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності 

громади та поліпшення фінансово – господарської діяльності зазначених 

підприємств. 

6. Початок: 2019 рік, закінчення 2021 рік. 

7. Етапи виконання: один етап (3 роки). 

8. Загальні обсяги фінансування: 

2019 рік - 850,0 тис.грн 

2020 рік – 1050,0 тис.грн. 

2021 рік – 1050,0 тис.грн. 

9. Координацію роботи з виконання заходів Програми здійснює відділ 

економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Перещепинської 

міської         ради.  Контроль за виконанням Програми покладається на 

постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, 

послуг та розвитку підприємництва, питань власності, комунального майна 

та приватизації. 

       

 

 

Секретар міської ради                                                     М.Г.КОПИТЬКО



Додаток 2 до додатку  

до рішення міської ради  

№ 5-8 /VIІ від   20.12.2018р. 

 
 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
завдань і заходів Програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать 

до спільної власності територіальних громади на 2019–2021роки» 
 

Назва напряму 
діяльності                                                          

(пріоритетні 
завдання) 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконан- 

ня 

 
Усього, 
тис. грн 

2019 2020 2021 
 

1.Поповнення 

статутних фондів 

комунальних 

підприємств для 

проведення 

капітальних 

вкладень та 

придбання 

основних засобів 

КП”Перещепине-
вода 365”  
КП “Голубівське” 
 

 
2019 – 

    2021 
роки 

1400,0 400,0 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

Впровадження заходів з енергозбереження та 

прогресивних технологій, зниження 

енергоємності виробництва, скорочення витрат 

підприємств на виробництво послуг, придбання 

основних засобів, новітнього технологічного 

обладнання, своєчасне проведення 

капітальниремонтів об’єктів і споруд, мереж і 

комунікацій, 

оновлення виробничих потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів,    

поліпшення культурно-побутових і житлових 

умов працівників, їх правовий і соціальний 

захист. 

2.Поповнення 

статутних фондів 

комунальних 

підприємств для 

залучення 

додаткових 

обігових коштів 

КП”Перещепине-
вода 365”  
КП “Голубівське” 
 

 
2019 – 

    2021 
роки  

1400,0 
 

400,0 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

 

 

 

 

 

 

5000,0 

Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни,  

підтримка функціонування комунальних 

підприємств для забезпечення належного 

обслуговування населення громади, 

забезпечення ефективного управління, 

використання та збереження комунального майна, 

погашення наявної кредиторської 



для здійснення 

поточної 

діяльності 

заборгованості та поповнення обігових коштів, 

поліпшення стану розрахунків із заробітної 

плати, за спожиті енергоносії, матеріально-

технічні ресурси, з податків і зборів.  

3.Проведення 

незалежного 

аудиту 

ефективності 

фінансово-

господарської 

діяльності 

комунальних 

підприємств 

КП ”Перещепине-
вода 365”  
КП “Голубівське” 
 

 
2015 – 
2020 
роки 

150,0 50,0 50,0 50,0 Забезпечення аналізу фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств 

 ВСЬОГО 2950,0 850,0 1050,0 1050,0  

 

 

 

 

     

            Секретар міської ради                                                                                               М.Г.КОПИТЬКО 


