
  
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від   14  травня  2020  року №    1   ХLVІ позачергова    сесія  сьомого скликання                            
    Баштанка    
 

Про  депутатський запит депутата міської 
ради Онищука В. І. щодо внесення змін 
до Програми фінансової підтримки                            
КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на 2019-

2020 роки 
 
 

             Розглянувши депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо 
внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2019-2020 роки, відповідно до статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону 
України  «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи складний фінансовий 
стан підприємства, висновки постійних комісій міської ради, міська  рада 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Онищука В. І. 
щодо внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2019-2020 роки. 

 

2. Внести до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та 
здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки, затвердженої  
рішенням міської ради від 12 вересня 2018 року №1 «Про депутатський запит 
депутата міської ради Онищука В.І. щодо затвердження Програми фінансової 
підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на  
2018-2020 роки» наступні зміни, а саме: 
 

Пункт 1 додатку до Програми  «Обсяг фінансування Програми фінансової 
підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 
2018-2020 роки»  викласти у новій редакції (додаток 1) та в зв’язку з цими 
змінами Паспорт до програми викласти у новій редакції (додаток 2). 

 

3. Першочергово виділити кошти для надання фінансової підтримки КП 
«Міськводоканал» для погашення заборгованості  зі сплати податку на доходи 
фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами з доходів платниками 
податку у вигляді заробітної плати в сумі 1808,7 тис. грн.  

 

Секретар міської  ради                                                    Людмила ЛУЦЕНКО  



                                                            

Додаток 1                                                 

до рішення міської ради  
14 травня 2020 року №_1_ 

 

Зміни, що вносяться до обсягів фінансування Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на  2018-2020 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходу Обсяг фінансування,  тис. грн. 
Всього: 2018 рік 2019 рік 2020 

рік 

1 Фінансова допомога на поточні видатки підприємства за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
поточні трансферти підприємству (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) 

7200,00 600,00 1600,00 5000,0 

 Разом 14015,0 3750,0 4765,0 5500,0 

 

 

Перший заступник міського голови                                                                                                    Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 



                                                                      

Додаток 2                                         

до рішення міської ради,  

14 травня 2020 року №_1 

      

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення 
внесків до статутного капіталу на  2018-2020 роки      

 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Баштанська міська рада 

2. Розробник програми Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності 

3. Відповідальний виконавець Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності, фінансовий відділ 

4. Учасник програми КП «Міськводоканал» 

5. Термін реалізації програми 2018-2020рр 

6. Джерела фінансування Міський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, тис. грн., 

у тому числі коштів 
міського бюджету 

 

 

14015,0 тис.грн. 
 

 

 

   14015,0 тис.грн. 

 

 

Перший заступник міського голови                 Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


