
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

11 сесія                         VІІІ скликання 

   

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року                                                                            №  /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 

Додаток 1 до рішення в новій редакції (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 

 



 

Додаток 1  

до рішення сільської ради 

від 05.11.2021 року № /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 –11132,4 тис. грн. 

2022 рік – 9 218,0 тис. грн. 

2023 рік – 9 596,0 тис. грн. 

І. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки (далі - Програма) 

розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-

комунальні послуги». У сучасних економічних умовах для забезпечення 

виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нашої країни 

нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарського діяльності, покращенню стану 

розрахунків,  оновленню технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного 

внесення платежів до бюджету.  

На території громади здійснюють діяльність підпорядковані сільській раді 

комунальні підприємства та господарства: 



- КП «Геронимівка»; 

- КП «Благоустрій»; 

- КГ «Поляна»; 

- КП «Господар 2017» 

Комунальні підприємства та господарства Руськополянської сільської 

ради (КП «Геронимівка», КП «Благоустрій», КГ «Поляна», КП «Господар 

2017») є стратегічно важливими підприємствами для Руськополянської ТГ та 

створені з метою виконання робіт та надання послуг населенню громади, 

визначених Статутами. 

Житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших сфер 

діяльності від ефективності роботи якого залежить життєдіяльність 

Руськополянської громади.  

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, що належить до 

комунальної власності сільської ради, оновленню виробничих потужностей, 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до 

бюджету.  

Головною метою роботи комунальних підприємств залишається вжиття 

заходів для виробництва та надання якісних послуг населенню громади з 

метою створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення безпеки 

та захисту населення і території громади від негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій.  

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є нестабільним. 

На сьогодні, комунальні підприємства мають ряд проблем: 

- діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, а встановлення 

економічно-обґрунтованих тарифів роблять їх непідйомними для 

споживачів, тобто жителів нашої громади. Такий стан справ 

призводить до неякісного надання послуг комунальними 

підприємствами, унеможливлює придбання необхідної техніки, 

якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств 

вцілому; 

- повний фізичний знос мереж водопостачання та водовідведення 

населених пунктів громади, що призводить до щоденних аварій на 

мережах водопостачання та водовідведення, значних втрат води, 

відповідно збільшення витрат матеріальних та фінансових ресурсів 

підприємств. Це в свою чергу веде до збільшення заборгованості 

підприємств перед іншими організаціями. Мережі водопостачання 

побудовані ще в 70-х роках минулого століття, їх реконструкція 

потребує значних капіталовкладень, але таких фінансових ресурсів в 

бюджеті громади поки що немає; 



- зростання тарифів на енергоносії, витрат на оплату праці, придбання 

необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, призводить до збиткової 

діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 

розраховуватись за зобов’язаннями. 

Отже, для нормального функціонування КГ «Поляна», КП «Благоустрій» 

та КП «Геронимівка», КП «Господар 2017»необхідна значна їх фінансова 

підтримка з боку Руськополянської сільської ради. 

Враховуючи соціальну значимість підприємств житлово-комунального 

господарства в життєдіяльності Руськополянської громади, важкий фінансово-

економічний стан підприємстврозроблено дану Програму.  

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою даної Програми є: 

- забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств та 

господарств громади відповідно до їх функціонального призначення, 

виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам; 

- забезпечення надійності роботи систем водопостачання та 

водовідведення громади, зниження витрат на надання послуг, досягнення 

безперебійного, цілодобового забезпечення водопостачанням населення та 

установ громади, забезпечення високої якості надання послуг; 

- забезпечення належного утримання доріг, мереж вуличного освітлення; 

- забезпечення благоустрою території населених пунктів громади. 
 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

 Беручи до уваги те, що підвищення тарифів на комунальні послуги 

негативно сприймається населенням громади, враховуючи складну фінансову 

ситуацію підпорядкованих комунальних підприємств, необхідність виконання 

зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, 

виконання функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні 

фінансової підтримки комунальним підприємствам з бюджету 

Руськополянської ТГ для забезпечення виконання вищевказаних заходів.  

 Фінансування комунальних підприємств буде здійснюватись шляхом 

надання фінансової підтримки на видатки підприємств за рахунок коштів 

загального та спеціального фонду бюджету Руськополянської ТГ – поточні та 

капітальні трансферти підприємствам; здійснення внесків до статутного фонду 

комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 

Руськополянської ТГ - капітальні трансферти підприємствам. 

 

IV. Завдання та напрями виконання Програми 

 

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними 



напрямками(додаток 2 до Програми): 

- 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; 

- погашення заборгованості по платежах комунальних підприємств; 

- збереження та підвищення заробітної плати працівникам відповідно до 

законодавства, недопущення заборгованості з виплати заробітної платиз 

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;  

- 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. 

 

V. Фінансове забезпечення,обсяги та джерелаПрограми 

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Руськополянської територіальної громади 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України в межах 

бюджетних призначень,  затверджених на її виконання на відповідний 

бюджетний період (додаток 1 до Програми) 

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів 

місцевого бюджету може змінюватись відповідно до рішень Руськополянської 

сільської ради про внесення змін до бюджету Руськополянської ТГ на 



відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу сільського 

бюджету. 

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради.  

Одержувачами коштів є комунальні підприємства «Благоустрій», 

«Геронимівка»,КП «Господар 2017» та комунальне господарство  «Поляна». 

 

 
 

 

VI. Порядок використання коштів бюджету ТГ, передбачених на 

реалізацію Програми 

 

 Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 

безповоротній основі комунальним підприємствам, засновником яких є 

Руськополянська сільська рада. Фінансова підтримка надається в межах 

бюджетних призначень, встановлених рішенням Руськополянської сільської 

ради про бюджет Руськополянської ТГ на відповідний рік за цією Програмою, 

та в межах надходжень до бюджету Руськополянської ТГ.   

Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) 

поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі 

господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї 

Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства. 

Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету 

Руськополянської ТГ витрати комунальних підприємств:  

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;  

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним 

напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом 

підприємства та не відповідають меті і завданням цієї Програми. 

Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є 

наявність: 

- звернення, подане отримувачем фінансової підтримки, погоджене сільським 

головою. 

 

 

V. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її 

виконанням 
 

 Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради у партнерстві з комунальними 

підприємствами Руськополянської сільської ради. У випадку необхідності 

корегування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться рішенням 

Руськополянської сільської ради. 



Надія ШПАК 

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми 

здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним 

використанням  коштів – виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

та постійні депутатські комісії. 

 

VI. Очікувана ефективність від реалізації Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до 

їхніх функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям громади; 

- раціональне використання і збереження комунального майна,зміцнення та 

розвиток матеріально-технічної бази підприємств, оновлення (придбання) 

необхідної техніки, обладнання, матеріалів; 

- ліквідація критичного рівня зносу основних засобів у житлово-комунальному 

комплексі; 

- розвинення інфраструктури громади;  

- забезпечення умов для реалізації політики органів місцевого самоврядування 

у сфері житлово-комунального господарства;  

- впровадження соціально-економічних, організаційно-правових та 

екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та 

інше для мешканців громади; 

- покращення якості послуг та умов проживання жителів Руськополянської 

територіальної громади; 

-  покращення  та утримання в належному стані об’єктівблагоустрою 

населених пунктів Руськополянської територіальноїгромади; 

- уникнення порушень трудового законодавствав частині своєчасної виплати 

заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог законодавства та галузевої 

угоди; 

- ліквідацію несанкціонованих звалищ та проведення санації території 

громади;  

- освітлення вулиць;  

- покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення; 

- реалізації державної політики у сфері питної води, питного водопостачання; 

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного 

водопостачання та водовідведення;  

- підвищення якості, надійності житлово-комунального обслуговування 

жителів громади. 

 

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 562,01  
 

2 етап - 2022 рік  1390,0 

 

3 етап - 2023 рік  1464,0 

КП «Геронимівка» 1 етап - 2021 рік 1300,0 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 3232,65 
 

 

2 етап - 2022 рік 1409,0 
 

 

3 етап - 2023 рік 1484,0 
 

КГ «Поляна» 1 етап - 2021 рік 2632,0 2305,7 
 

2 етап - 2022 рік 2100,0 2089,0 
 

3 етап - 2023 рік 2100,0 2200,0 
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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 

11132,4 

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: 
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                                                                              Додаток 2 

                                                                                                         до рішення сільської ради 

                                                                                                       від 05.11.2021№ /VІІІ 

 
                        

        

  

Порядок 

виділення та використання коштів з бюджету Руськополянської ТГ у вигляді 

фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської 

ради. 

  

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з бюджету 

Руськополянської ТГ  у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам 

у рамках «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки». 

2. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорого та ефективного 

використання бюджетних коштів. 

3. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі 

статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 26,59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України. 

4. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам галузі житлово 

– комунальне господарствона 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 відповідно до затверджених сільською радою програм та наданих 

бюджетних запитів. 

5. Головним розпорядником бюджетних коштів є Виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради . 

6. Одержувачами бюджетних коштів є підвідомчі комунальні підприємства. 

7. Основні критерії відбору одержувача для надання фінансової підтримки є 

наявність: 

 - обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому 

числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової 

підтримки; 

8. Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, 

встановлених рішенням Руськополянської сільської ради про бюджет 

Руськополянської ТГ на відповідний рік (із змінами) та за цією Програмою,  в 

межах надходжень до бюджету ТГ.  

9. Фінансова підтримка зі спеціального фонду бюджету ТГ (бюджету 

розвитку), як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств, надається 

як капітальні трансферти комунальним підприємствам, які включені до мережі 

головного розпорядника коштів бюджету ТГ та використовується відповідно до 

погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  

10. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів міського бюджету. 



11.  Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 

Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.. 

12. Відповідно до ст. 8 Закону України «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.Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. 

           

 

Секретар   сільської ради     Надія ШПАК 

 
 


