УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ
Від 21.12.2017 року

м.Яремче

№ 297-19/2017

Про затвердження Програми
фінансової підтримки
комунальних
підприємств м. Яремче на
2018 рік

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення стабільності роботи
комунальних підприємств міста Яремче відповідно до їх функціональних
призначень, міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки
підприємств м. Яремче на 2018 рік , згідно додатку.

комунальних

2. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансове управління
міськвиконкому (Г.Бойчук) та на відділ містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства (Ю.Сіщук).

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
рішенням міської ради
21.12.2017р. №297-19/2017
«Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
м.Яремче на 2018 рік»

Замовник програми

Сіщук Ю.П

___________
(Підпис)

Керівник програми

Клим’юк Т.В.

___________
(Підпис)

ПОГОДЖЕНО
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Малецька О.Л.

___________
(Підпис)

фінансове управління
міськвиконкому

Бойчук Г.П.

___________
(Підпис)

юридичний відділ
міськвиконкому

Попадюк Р.І.

___________
(Підпис)

Паспорт
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств
м.Яремче на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми
(замовник):

відділ містобудування,
архітектури, будівництва та
житлово-комунального
господарства міськвиконкому

2. Розробник програми :

відділ містобудування,
архітектури, будівництва та
житлово-комунального
господарства міськвиконкому

3. Термін реалізації програми:

1 рік

4. Етапи фінансування програми:

Щоквартально

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):
Обсяги фінансування (тис.грн)
В т. ч. за джерелами фінансування
Роки

2018
ВСЬОГО

Всього

Державний
бюджет

-

-

Обласний
бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела
(кошти
підприємств)

-

7025,0
7025,0

-

6. Очікувані результати виконання програми: забезпечення стабільності
роботи комунальних підприємств міста відповідно до їх функціональних
призначень, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель,
споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських
суб’єктів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади
міста Яремче.
7. Термін проведення звітності:

Щоквартально

Замовник програми

Сіщук Ю.П.

___________

Керівник програми

Клим’юк Т.В.

___________

Програма
фінансової підтримки комунальних підприємств
м.Яремче на 2018 рік
1. Загальні положення.
Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств на
2018рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги.
В місті діють три комунальні підприємства – виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства, комунальне підприємство
«Благоустрій» та міське комунальне підприємство. Діючі тарифи на
комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх
надання, не скорочують розміри заборгованості населення за надані послуги,
скорочуються обсяги послуг в натуральних показниках, що надаються
комунальними підприємствами.
Все це призвело до того, що комунальним підприємствам не
вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по
утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці житлового фонду
до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних
засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок
капітальних вкладень.
Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні
послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста,
враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні
підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної
плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у
наданні фінансової підтримки з міського бюджету комунальним
підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.
2. Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста
відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з
виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки
експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової
підтримки господарських суб’єктів, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Яремче.
3. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми.
Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде
здійснюватись на поточні видатки підприємств за рахунок загального фонду
міського бюджету. При цьому підприємство отримує кошти на рахунок

відкритий в банку та використовує їх відповідно до рішення про виділення
бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.
4. Основні завдання Програми.
4.1. Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких
буде надаватися фінансова допомога:
- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки до роботи в
осінньо-зимовий період;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності
експлуатації інженерних мереж (водопроводів, каналізації);
-

забезпечення освітлення вулиць міста;

- фінансування видатків по виплаті заробітної плати з нарахуванням
працівникам;
-

фінансування видатків по оплаті податків та енергоносіїв;

-

проведення технічної інвентаризації комунального майна;

-

придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо;
подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій

- придбання сортувальної лінії для твердих побутових відходів;
- нове будівництво ділянки мережі дощової каналізації по вул..С.Бандери в
м.Яремче Івано-Франківської області
- паспортизація доріг комунальної власності
5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її
виконанням
5.1.Реалізація програми покладається на виконавчий комітет
Яремчанської міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У
випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї
вносяться рішенням міської ради.
5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми
здійснюють комунальні підприємства міста, а за цільовим та ефективним
використанням коштів – фінансове управління виконавчого комітету міської
ради та постійні депутатські комісії.
6. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови
затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський
бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського
бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.
Розпорядником коштів на виконання Програми вищого рівня
виконавчий комітет Яремчанської міської ради;

Розпорядником коштів нищого рівня – виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства, комунальне підприємство
«Благоустрій» та міське комунальне підприємство.
№

Найменування заходу

з/п
1.

Фінансова допомога на поточні
видатки підприємств

Термін
виконання

Орієнтована
вартість,
тис. грн.

2018 рік

7025,0

7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до їх
функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям міста
відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;
- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;
- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого
обладнання;
- покращення якості послуг.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Додаток 3 до Програми
«Ознайомлено»
фінансове управління міськвиконкому
_______________Г.Бойчук
«___» _____________ 2018р.
Інформація
про стан виконання місцевої цільової програми
(щоквартально, нарощуваним підсумком)
Замовник програми: Відділ містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства міськвиконкому
Повна назва програми, ким і коли затверджена: «Програма фінансової
підтримки комунальних підприємств м.Яремче на 2018 рік»
Передбачене
№
фінансування
Зміст заходу
п/п
на 2018 р.
(тис. грн.)
Всього,
з
1.
них:
кошти
обласного
бюджету
- місцевого
бюджету,
інші
джерела
2.
3.

Профінансовано за
звітний період
(тис. грн.)

Що
зроблено

Всього, з них:
кошти
обласного
бюджету
місцевого
бюджету,
- інші джерела

Замовник програми

Сіщук Ю.П.

___________

Керівник програми

Клим’юк Т.В.

___________

Додаток 4. до Програми
«Ознайомлено»
фінансове управління міськвиконкому
_______________Г.Бойчук
«___» ____________ 2017р.
Перелік
заходів місцевої цільової програми та прогнозні показники її
фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету для врахування у
проекті програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста Яремче на 2018 рік
Назва замовника: Відділ містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому
Назва програми, ким і коли затверджена: «Програма фінансової підтримки
комунальних підприємств м.Яремче на 2018 рік

№
п/п

Найменування
заходу

Виконавець

Загальні обсяги фінансування, тис. грн.
в т.ч.
Всього I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

1.
2.
3.
Усього
Замовник програми

Сіщук Ю.П.

___________

Керівник програми

Клим’юк Т.В.

___________

