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Про програму підтримки комунального підприємства
«Турбота»Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
Розглянувши програму підтримки комунального підприємства
«Турбота» Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки , схвалений
рішенням виконавчого комітету селищної ради № 00
від 00.00.2020, з
метою забезпечення реалізації даної програми, керуючись пунктом 22 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
Програму підтримки комунального підприємства
«Турбота» Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки
2.Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради
щорічно, передбачати у проєкті бюджету Шалигинської селищної
територіальної громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної
цільової програми виходячи із фінансових можливостей громади
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з
питань комунальної власності, житлово- комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО
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1.Загальні положення Програми
Програма підтримки комунального підприємства «Турбота» Шалигинської
селищної ради на 2021-2025 роки
Програма підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2021-2025
роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу
України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії»,
«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 КП «Турбота» є стратегічно важливим
підприємством для Шалигинської ОТГ, яке забезпечує громаду,
централізованим водопостачанням. На даний час фінансовий стан
комунального підприємства перебуває не в найкращому стані.
Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в
частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг,
унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та
ускладнює роботу комунального підприємства в цілому.
Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний
соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зі сплати за
спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств може призвести до
нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до
збільшення збитків підприємств. Вищенаведені чинники можуть призвести
до зменшення у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення
належного водопостачання, вплинути на виплату заробітної плати, платежів
до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та
оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий
період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної
бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).
2. Мета та завдання Програми
Метою
Програми
є
сприяння
та
забезпечення
стабільної
діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна
шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству,

поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних
призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади
послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на
виконання наступних завдань:
1. Покращення якості надання послуг;
2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
3. Надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та
реконструкції виробничих потужностей підприємства.
4. Спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок
встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки
приладів обліку, зокрема і по будинкових.
5. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться
до виробничої собівартості підприємства, та є невід’ємною частиною
виробничого циклу.
6. Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для
стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий
період.
7. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.
8. На виплату заробітної плати та сплату податків.
3. Заходи з реалізації Програми
Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів,
спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:
1.
Надання
підприємством
фінансово-економічних
розрахунків
(обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової
підтримки чи поповнення статутного капіталу(декларації, банківські
виписки, розрахунки собівартості тарифу за відповідний період, фінансовий
план підприємства план-факт за відповідний період).
2. Розгляд наданих документів,
структурним підрозділом який є
розпорядником коштів щодо фінансування цієї програми та прийняття
рішення щодо виділення коштів за рахунок коштів бюджету селищної
територіальної громади.
3. Забезпечення виконання рішення селищної ради та використання
підприємством виділених коштів у повному обсязі за призначенням.
4. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом:
1. Внесків до статутного капіталу з метою поповнення обігових коштів.
2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок коштів бюджету
селищної територіальної громади.

3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є відділ
житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури
селищної ради.
4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

5. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
1. Покращити якість надання послуг.
2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна,
розвиток матеріальної бази підприємства.
3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності
підприємства.
4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства.
5. Уникнути виникнення заборгованості з податків, зборів та заробітної
плати.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається
на
відділ
житлово-комунального
господарства,
благоустрою
та
інфраструктури Шалигинської селищної ради, а контроль за ходом
виконання Програми – постійну комісію з питань комунальної власності,
житлово- комунального господарства, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.

Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО
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