
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

7 сесія                         VІІІ скликання 

   

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 червня 2021 року                                                                            №7-   /VІІІ 

 

Про внесення змін до Програми  

фінансової підтримки комунальних  

підприємств Руськополянської  

сільської ради на 2021-2023 роки 

 

Керуючись пп. 5 п. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення ефективного функціонування КГ «Поляна», КП «Благоустрій», 

КП «Геронимівка» КП «Господар 2017» Руськополянської сільської ради та 

надання якісних послуг населенню громади, та рекомендації постійної комісії 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва, Руськополянська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки та викласти в 

новій редакції: Додаток 1 Паспорт Програми (додається); 

Додаток 1 до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки» Ресурсне забезпечення 

«Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської 

сільської ради на 2021-2023 роки» (додається); 

Додаток 2 до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021 -2023 роки» Завдання та напрями 

«Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської 

сільської ради на 2021-2023 роки» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально - економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО 

 

 



Надія ШПАК 

Додаток 1  

до рішення сільської ради 

від 04.06.2021 року №7-   /VIII 

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки 

ПАСПОРТ Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 
Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

ст.91 Бюджетного кодексу України 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

4 Відповідальний виконавець Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

5 Учасники Програми Комунальні підприємства та господарства 

Руськополянської сільської ради 

6 Строки реалізації Програми 2021-2023 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми за кошти 

місцевого бюджету, усього: 

2021 рік – 10 334,0 10618,5тис. грн. 

2022 рік – 9 218,0 тис. грн. 

2023 рік – 9 596,0 тис. грн. 

 

Секретар сільської ради



Надія ШПАК 

Додаток 1 

до «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 

2021-2023 роки» 

Ресурсне забезпечення «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської  сільської ради на 2021-2023 роки» 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на виконання 

програми, ( тис. грн.) 

Фінансова 

підтримка 

(Благоустрій) 

Основна діяльність 

(Погашення різниці 

в тарифах) 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 
Місцевий бюджет 

   

КП «Благоустрій» 1 етап - 2021 рік 
 

1309,0 
 

2 етап - 2022 рік 
 

1390,0 

 

3 етап - 2023 рік 
 

1464,0 

КП «Геронимівка» 1 етап - 2021 рік 1250,0 1100,0 
 

2 етап - 2022 рік 1062,0 1168,0 

 

3 етап - 2023 рік 1118,0 1230,0 

КП «Господар 2017» 1 етап - 2021 рік 1933,5 2218,0 
 

 

2 етап - 2022 рік 1409,0 
 

 

3 етап - 2023 рік 1484,0 
 

КГ «Поляна» 1 етап - 2021 рік 2632,0 2109,5 
 

2 етап - 2022 рік 2100,0 2089,0 
 

3 етап - 2023 рік 2100,0 2200,0 
 

Секретар виконавчого комітету



 

Додаток 2 

до « Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 

2021-2023 роки» 

Завдання та напрями «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки» 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Строк 

виконан 

ня заходів 

Виконавці Джерел 

а фінанс 

ування 

Обсяг 

фінансуван 

ня 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальним 

підприємствам 

громади шляхом 

здійснення 

поточних 

трансфертів за 

рахунок 

- забезпечення беззбиткового, 

безперебійного функціонування 

комунальних підприємств громади; 

- спрямування зусиль та потенціалу 

комунальних підприємств на 

забезпечення високоякісного 

надання комунальних послуг; 

- збереження дієздатності 

комунальних підприємств та їх 

трудового потенціалу; 

2021 рік 

КГ «Поляна», 

КП «Благоустрій», 

КП «Геронимівка», 

КП «Господар 

2017» 

Бюджет 

Русько- 

полян- 

ської ТГ 

10 334,0 

10618,5 

Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунальних 

підприємств 

відповідно до їх 

функціональних 

призначень 
2022 рік 9 218,0 



 

загального 

фонду та внесків 

до їх статутних 

фондів за 

рахунок коштів 

спеціального 

фонду бюджету 

розвитку 

міського 

бюджету, а саме: 

КГ «Поляна», 

КП 

«Благоустрій», 

КП 

«Геронимівка», 

КП «Господар 

2017» 

- погашення заборгованості по 

платежах комунальних підприємств; 

- збереження та підвищення 

заробітної плати працівникам 

відповідно до законодавства, 

недопущення заборгованості з 

виплати заробітної плати з 

нарахуваннями; 

- покращення матеріально- 

технічного забезпечення 

комунальних підприємств, якості 

надання житлово-комунальних 

послуг, впровадження новітніх 

технологій. 

- придбання матеріалів та 

обладнання 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 (мереж 

водопостачання, водовідведення, 

електропостачання тощо); 

- оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв; 

2023 рік 

  

9 596,0 

 

3 



Надія ШПАК 

 
  

- сплата податків, зборів та 

обов’язкових платежів; 

- придбання технічних засобів, 

інструментів, спецодягу тощо; 

- подолання наслідків стихії, 

надзвичайних ситуацій та аварій; 

- капітальний ремонт, ремонт 

об’єктів та обладнання; 

- придбання техніки; 

- придбання основних засобів для 

проведення невідкладних та 

аварійних робіт, подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних 

матеріалів, запчастин для 

забезпечення господарських потреб 

підприємств; 

- вирішення інших питань 

господарської діяльності 

комунальних підприємств 

     

  

Всього: 

     

 

Секретар сільської ради 


