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1. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства  «Міськводоканал» 

Баштанської міської  ради  на 2018-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 

71, 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Основним напрямом роботи КП «Міськводоканал» є  реалізація якісних послуг 

водопостачання та водовідведення населенню міста і сіл з метою створення сприятливих 

умов для їх життєдіяльності. На сьогодні комунальне підприємство перебуває у кризовому 

стані, про що, в першу чергу, свідчить збитковість його роботи, а незадовільний фінансовий 

стан не дозволяє забезпечити споживачів якісними комунальними  послугами, спричиняє 

погіршення технічного стану виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності 

об’єктів.  У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних 

завдань комунальне підприємство досить часто потребує залучення додаткового 

фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансово-господарської діяльності, 

покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності Баштанської міської ради, оновленню виробничих потужностей, 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Діючі тарифи на послуги підприємства не забезпечують відшкодування витрат на їх 

надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються 

комунальним підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, 

придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової 

діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за 

зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний 

соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за 

спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємства призводить до нарахування 

значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства. 

Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів, але 

водночас роблять їх непідйомними для споживачів та зумовлюють значне зростання 

комерційних втрат. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в 

частині своєчасної  виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальним 

підприємством, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та 

ускладнює роботу КП в цілому. 

Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у підприємстві власних обігових 

коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення (на погашення 

заборгованості із виплат 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 підприємства за рахунок капітальних вкладень та інші). Зважаючи на те, що суттєве 

підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан 

громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальне 

підприємство та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати 

працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової 

підтримки з міського бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання 

вищезазначених заходів.  

 

 

 



2. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

«Міськводоканал», що діє на території Баштанської міської  ради, відповідно до його 

функціонального призначення щодо надання мешканцям міста та сіл  об»єднаної 

територіальної громади послуг з водопостачання та водовідведення, шляхом надання 

фінансової підтримки та поповнення внесків до статутного капіталу з міського бюджету. 

 

3.Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми 

 

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству здійснюється двома 

напрямками: 

 

1) Фінансова допомога на поточні видатки підприємства за рахунок коштів загального 

фонду міського бюджету, поточні трансферти підприємству; 

2) Здійснення внесків до  статутного капіталу за рахунок спеціального фонду – бюджету 

розвитку міського бюджету, як капітальні трансферти підприємству. 

При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних коштів та 

використовувати виділені кошти згідно відповідного рішення міської ради. 

 

4.Основні завдання програми: 

 

4.1. Програмою визначені такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися 

фінансова допомога: 

− придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи 

підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

−   виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

− на оплату 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; 

− подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

− придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу тощо; 

− здійснення інших поточних видатків. 

 

4.2. Здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства буде 

проводитись на такі основні завдання: 

- зміцнення матеріальної бази підприємства, в тому числі на придбання технічних 

засобів для виконання завдань, покладених на підприємство; 

- придбання дорого вартісних матеріалів, обладнання для забезпечення господарських 

потреб підприємства; 

- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, 

подолання наслідків надзвичайної ситуації; 

- проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат. 

 

 

5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 

 

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Баштанської міської  

ради та КП «Міськводоканал». 

У випадку необхідності коригування цієї програми відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням міської ради. 

 



5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює КП 

«Міськводоканал», за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий комітет 

міської ради  та постійна  комісія з питань транспорту, зв»язку, промисловості, будівництва, 

житлово-комунального господарства, приватизації та власності. 

 

6. Фінансова забезпеченість Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на 

її виконання, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік, згідно з розписом 

міського бюджету. 

Головним розпорядником коштів виконання Програми є Баштанська міська рада, 

одержувачем – КП «Міськводоканал». 

Директор КП «Міськводоканал» несе персональну відповідальність за цільове 

використання коштів, отриманих з міського бюджету, як фінансова підтримка в рамках цієї 

Програми.  

Обсяги фінансування Програми відображені у додатку до Програми. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми. 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

− безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його  функціональних 

призначень; 

− збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі житлово-комунального 

господарства міста та сіл за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

− автотранспортне забезпечення  комунального підприємства, можливість придбання  

спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу; 

− уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати 

заробітної плати; 

− покращення якості питної води; 

− беззбитковість комунального підприємства «Міськводоканал». 

 

 

 

 

 


