ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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№

Про затвердження
Програми
фінансової
підтримки комунального підприємства по
водопостачанню і водовідведенню «АКВА» та
здійснення внесків до його статутного капіталу
на 2022-2025 роки
Відповідно до статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись
пунктом 22 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022
№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період
воєнного
стану»
розглянувши лист комунального
підприємства по
водопостачанню та водовідведенню «АКВА» щодо розгляду та затвердження
Програми фінансової підтримки комунального підприємства по водопостачанню
і водовідведенню «АКВА» та здійснення внесків до його статутного капіталу на
2022-2025 роки, з метою забезпечення стабільної роботи комунального
підприємства по водопостачанню і водовідведенню «АКВА» щодо надання
мешканцям громади якісних послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення, санітарної очистки території, вивезення та захоронення твердих
побутових відходів,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1.
Затвердити
Програму
фінансової
підтримки
комунального
підприємства по водопостачанню та водовідведенню «АКВА» та здійснення
внесків до його статутного капіталу на 2022-2025 роки (далі-Програма), що
додається.
2.
Затвердити Порядок виділення та використання коштів з селищного
бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства по
водопостачанню і водовідведенню «АКВА» на 2022-2025 роки, що додається.

3.
Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні
селищного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми в межах
наявних фінансових ресурсів.
4.
Контроль за
^^ш ення_доручити Юрію БЛИЩИКУ.

Селищний голова,?

Василь КОВЕНЬКО

Рішення виконавчого комітету
Володимирецької селищної ради
2022 року № _ ^

Програма фінансової підтримки комунального підприємства по
водопостачанню і водовідведенню «АКВА» та здійснення внесків до його
статутного капіталу на 2022-2025 роки

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

І. Паспорт Програми
Виконавчий комітет Володимирецької
Ініціатор розроблення
селищної ради
Програми
Відділ економіки, інвестицій,
житлово-комунального господарства
Розробник Програми
Володимирецької селищної ради
Виконавчі органи Володимирецької
Співрозробники Програми
селищної ради
Відділ економіки, інвестицій,
Відповідальний виконавець
житлово-комунального господарства
Програми
Володимирецької селищної ради
Виконавчий комітет Володимирецької
селищної ради, комунальне підприємство
Учасники Програми
по водопостачанню і водовідведенню
«АКВА»
Терміни реалізації Програми
2022-2025 роки
Обсяг фінансування визначається щороку
Загальний обсяг фінансових
відповідно до бюджетних призначень на
ресурсів, необхідних для
поточний рік та потреби
реалізації Програми, всього
тис.грн.
Бюджет Володимирецької селищної ради,
кошти комунального підприємства по
Основні джерела
водопостачанню і водовідведенню
фінансування Програми
«АКВА» та інші джерела, незаборонені
законодавством

П. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована дія
Програми
Розроблення Програми здійснювалось на виконання статей 71, 91
Бюджетного кодексу України в межах законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про питну воду та питне
водопостачання».

у сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних
статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансовогосподарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному
використанню
майна комунальної власності,
оновленню
виробничих
потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту
об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення
платежів до бюджету.
Комунальне підприємство по водопостачанню і водовідведенню «АКВА» є
стратегічно важливим підприємством для Володимирецької селищної
територіальної громади, яке забезпечує селище міського типу Володимирець
централізованим водопостачанням та водовідведенням, санітарною очисткою
території, вивезенням та захороненням твердих побутових відходів.
Таблиця 1
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з
централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення твердих
побутових відходів станом на 01.03.2022 року
Категорія
Водопостачання
споживачів
Населення, в тому
1149
числі:
мешканці житлових
будинків
сектору
569
індивідуальної
житлової забудови
мешканці
багатоквартирних
580
будинків
Юридичні
особи
103
всіх форм власності
Фізичні
особи69
підприємці

В 0дові двед ення

Вивезення твердих
побутових відходів

1697

2076

1077

1530

620

546

103

125

71

109

На даний час фінансовий стан комунального підприємства є складним. До
основних чинників належить значне податкове навантаження, зростання цін за
енергоносії та паливно-мастильні матеріали. Військове вторгнення Російської
Федерації в Україну та ведення активних військових дій на значній території
нашої держави зумовило зниження рівня розрахунків за спожиті послуги
населенням.
Такий фінансовий стан підприємства не дозволяє забезпечити споживачів
якісними послугами, а також спричиняє погіршення технічного стану
спецтехніки та інженерного обладнання в зв'язку з неспроможністю своєчасно
проводити капітальні та поточні ремонти в повному обсязі. Внаслідок
постійного зростання вартості енергоносіїв і матеріально-технічних ресурсів, які

використовує КП у господарській діяльності та обмеженості фінансових ресурсів
у потенційних споживачів послуг, виникає заборгованість із заробітної плати та
плати за спожиті енергоносії, податкового боргу, та, як наслідок, необхідності
додаткової сплати штрафних санкцій та пені.
Враховуючи те, що комунальні підприємства є складовою фінансового
забезпечення стабільного розвитку території, економічною основою місцевого
самоврядування та призначені для вирішення житлово-комунальних проблем
населення, проблеми їх функціонування залишаються актуальними.
Тому для стабільного та беззбиткового функціонування, комунальне
підприємство потребує підтримки з боку місцевих органів самоврядування,
залучення додаткового фінансування, в тому числі, у вигляді зовнішніх та
внутрішніх інвестицій, що сприяє стабілізації фінансово-господарської
діяльності, ефективному використанню, належному утриманню майна,
оновленню парку спецтехніки та обладнання, забезпеченню повного і
своєчасного внесення платежів до бюджету та вирішенню інших питань,
пов’язаних з веденням господарської діяльності підприємства.

III. Мета та завдання Програми
Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального
підприємства по водопостачанню і водовідведенню «АКВА» відповідно до його
функціонального призначення щодо задоволення потреб населення в житловокомунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних
стандартів.
Основними завданнями Програми є:
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
- покращення якості послуг;
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- виконання зобов’язань по оплаті податків та зборів, крім коштів на
сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається
до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені, за
спожиті енергоносії;
- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для
стабільної роботи підприємства;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.
IV. Способи фінансової підтримки комунального підприємства
Фінансова підтримка коммунальному підприємству здійснюється шляхом:
- внесків до їх статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів та
інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду - бюджету
розвитку селищного бюджету;
- надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду
селищного бюджету.
Здійснення внесків з селищного бюджету до статутного капіталу
комунального підприємства по водопостачанню і водовідведенню «АКВА», їх

надання та використання, реалізується відповідно до встановленого Порядку
виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової
підтримки комунального підприємства по водопостачанню і водовідведенню
«АКВА» на 2022-2025 роки.

V. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми
Фінансове
забезпечення
Програми
здійснюється
відповідно
до
законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел,
не заборонених законодавством України.
Фінансування програми з місцевого бюджету здійснюється виключно за
умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сесії ради
про бюджет.
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть
коригуватися відповідно до затверджених показників на відповідний рік.
VI. Очікувані результати реалізації програми
Реалізація Програми дасть змогу досягти наступних результатів:
1. Безперебійна робота комунального підприємства відповідно до його
призначення.
2. Збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого комунального господарства та благоустрою громади за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази підприємства.
3. Автотранспортне забезпечення комунального підприємства, можливість
придбання спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу.
4. Уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної
виплати заробітної плати.
5. Покращення якості п ж б Ш ^ ^ ^ а санітарного благополуччя населення..

Секретар селищної ради

Юрій БЛИЩИК

ЗАХОДИ
з виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства по водопостачанню і водовідведенню «АКВА»
та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2025 роки
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Рішення виконавчого комітету
Володимирецької селищної ради
2022 року № _ а^

Порядок
виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі
фінансової підтримки комунального підприємства по водопостачанню і
водовідведенню «АКВА» на 2022-2025 роки
1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з
селиш;ного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального підприємства
по водопостачанню і водовідведенню «АКВА» у рамках Програми фінансової
підтримки комунального підприємства по водопостачанню і водовідведенню
«АКВА» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2025 роки.
2. Фінансова підтримка комунальному підприємству 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 комунальному підприємству 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 Володимирецької селищної територіальної
громади
і
сприяння
поліпшенню
фінансово-господарської діяльності
підприємства відповідно до затвердженої селищною радою Програми.
4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється
засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених
рішенням про селищний бюджет на відповідний рік, та в межах надходжень до
селищного бюджету. Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та
капітальний трансферти комунальному підприємству, які включені до мережі
головного розпорядника коштів селищного 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 Казначейської служби у
порядку, встановленому законодавством.
5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки,
оформлює клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з
обґрунтуваннями та відповідними розрахунками
6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів
комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством
порядку:

підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень
селищного бюджету, та в залежності від наявного фінансового ресурсу
селищного бюджету.
6.2. Фінансова підтримка може виділятися на покриття витрат
комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності,
напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі
витрати не покриваються доходами підприємства.
6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету
витрати комунального підприємства:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними
договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурномасової і фізкультурної роботи;
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що
вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і
пені;
- 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 відповідає меті і завданням Програми.
Фінансова підтримка комунальному підприємству не має системного
характеру.
6.4. Критеріями визначення 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 головному розпоряднику коштів селищного бюджету;
- затвердженого фінансового плану комунального підприємства на
поточний рік та прогноз на наступні два роки;
- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим
комітетом цін/ тарифів на надання послуг.
7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів селищного бюджету.
8. 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.
9. Комунальне підприємство, котре отримує фінансову підтримку з
селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 20 числа
місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів селищного
бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.
10. 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.

11. Складення та
використання бюджетних
порядку.

Секретар селищної ради

подання

фінансової і бюджетної звітності про
нюється в установленому законодавством

Юрій Б Л И Щ Ж

