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ПРОГРАМА  

фінансової підтримки комунального підприємства 
«Боратин» та  здійснення внесків до його статутного капіталу 

на 2019-2021роки 

 
Паспорт Програми 

 

*  Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з сільського бюджету 

щорічно готує  у вигляді запитів на фінансування КП «Боратин»  в межах 
наявних фінансових ресурсів. 

 

Загальні положення 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства 
«Боратин» та  здійснення внесків до його статутного капіталу на 2019-2021 

роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, 

Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

          Комунальне підприємство «Боратин» Боратинської сільської ради 

(далі – Підприємство) є підприємством спільної власності територіальної 

громади, засновником якого є Боратинська сільська рада.   
          Основною метою діяльності підприємства є організація благоустрою 

населених пунктів району, збирання, транспортування, утилізація 

побутових відходів, збереження та підвищення експлуатаційної 

привабливості майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

   1. Ініціатор розроблення Програми Боратинська сільська рада 

   2. Розробник Програми Комунальне підприємство «Боратин» 

   3. Співрозробники  Програми Боратинська сільська рада 

   4. Відповідальний виконавець Програми Комунальне підприємство «Боратин» 

   5. Учасники Програми Боратинська сільська рада  

Комунальне підприємство «Боратин» 

   6. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

   7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть  

участь у виконанні Програми 

Боратинський сільський бюджет, інші  

джерела фінансування не  
заборонені законодавством 

 

   8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

 необхідних для реалізації Програми, 

усього: 

 

В межах виділених коштів * 



району, збереження майна, закріпленого за ним рішенням Боратинської 

сільської ради. 

          Реалізація цієї Програми забезпечить належне вирішення питань, 
пов’язаних з упорядкуванням та належним утриманням майна спільної 

власності територіальних громад сіл Боратинської сільської ради та інших 

питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності підприємства. 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

На сьогодні комунальні підприємства (далі  КП) України 

перебувають у кризовому стані, про що, в першу чергу, свідчить 
збитковість їх роботи. Незадовільний фінансовий стан КП не дозволяє 

своєчасно модернізувати засоби виробництва і забезпечити споживачів 

якісними послугами, спричиняє погіршення технічного стану виробничих 
потужностей та підвищення рівня аварійності об’єктів. Внаслідок 

зростання вартості енергоносіїв і матеріально-технічних ресурсів, які 

використовують 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. 

Тому для стабільного та беззбиткового функціонування, комунальні 

підприємства потребують підтримки з боку держави та місцевих органів 
самоврядування (розроблення та впровадження Програм фінансової 

підтримки КП), залучення додаткового фінансування в т. ч. у вигляді 

зовнішніх та внутрішніх інвестицій, що сприяє стабілізації їх фінансово-
господарської діяльності, ефективному використанню, упорядкуванню, 

належному утриманню майна, оновленню виробничих потужностей, 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до 

бюджету та вирішенню інших питань, пов’язаних з веденням 
господарської діяльності підприємств.                                                      

З метою забезпечення належної реалізації своїх статутних завдань, 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення експлуатаційної 
привабливості,  збереження майна спільної власності територіальних 

громад сіл, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, 

послуг громадам населених пунктів громади, поліпшенню стану 

фінансово-господарської діяльності Підприємства була розроблена ця 
Програма. 

 

III. Мета та основні завдання Програми 
           Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та 

економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності Підприємства, 

створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення його 

беззбиткової та стабільної роботи, збереження майна спільної власності 
громади, шляхом надання фінансової підтримки, спрямованої на 

виконання наступних завдань:    

 здійснення статутної діяльності Підприємства; 



 забезпечення раціонального використання, збереження та  

підвищення експлуатаційної привабливості майна спільної власності 
Боратинської громади;  

 зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства; 

 підвищення якості надання послуг; 

 створення додаткових робочих місць; 

 проведення інвестиційної діяльності, направленої на 

переоснащення, відновлення та реконструкцію  об’єктів спільної власності 

громади; 

 виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

 подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

 впровадження технічних і технологічних інновацій (придбання та 

використання сучасної техніки та застосування нових технологій); 

 виконання робіт по енергозбереженню та енергоефективності за 
рахунок власних та коштів, які виділяються з сільського бюджету, інших 

джерел, незаборонених чинним законодавством, в будівлях, що 

перебувають у спільній власності Боратинської громади, а саме: утеплення 

фасадів, капітальний ремонт та утеплення дахів, встановлення 
металопластикових вікон та дверей з утепленням та ремонтом відкосів, 

капітальний та поточний ремонт або заміна системи опалення та теплових 

мереж, реконструкція та будівництво котелень, утеплення цоколів та 
підвальних приміщень, ремонт або заміна електропроводки та 

електрообладнання, впровадження енергозберігаючих ламп освітлення та 

ін.; 

 забезпечення належного функціонування об’єктів спільної 

власності громади, зокрема адміністративних будинків з господарськими 

будівлями та обслуговування прилеглих до них територій (збереження 

майна, вирішення питань комунального обслуговування, матеріально – 
технічного оснащення, придбання та обслуговування обладнання, офісних 

меблів, комп’ютерної та оргхтехніки,  догляд за комунікаціями та іншими 

матеріальними цінностями, тощо); 

 проведення комплексу робіт по ліквідації та контролю за зеленими 

насадженнями, які несуть потенційну небезпеку життю та здоров’ю 

населенню; 

 організація та проведення оплачуваних громадських робіт; 

 проведення робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ та 
організація роздільного збирання побутових відходів на території громади; 

 виконання робіт по обслуговуванню мережі вуличного освітлення 

прибудинкових територій об’єктів спільної власності територіальних сіл 
Боратинської громади; 

 покращення технічного оснащення Підприємства й підвищення 

його виробничої ефективності, упорядкування та належного утримання 
майна; 



 задоволення потреб жителів району в напрямку організації 

благоустрою; 

 виконання робіт по обслуговуванню доріг; 

 виготовлення різних будматеріалів, заготівля піщано-сольової 
суміші; 

 проведення будівельних та електромонтажних робіт. 

 

IV. Фінансова забезпеченість Програми 

 Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження 

бюджетних призначень на її виконання, передбачених в сільському 

бюджеті на відповідний рік. 
Головним розпорядником коштів на виконання Програми є 

Боратинська сільська рада. Обсяги фінансування Програми додаються 

(Додаток). 
 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

 стабільну роботу комунального підприємства «Боратин» 

відповідно до  його функціональних призначень стосовно надання послуг 

жителям громади щодо надання послуг; 

 збільшення обсягів надання послуг за рахунок зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки; 

 покращення якості послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

                                                                          

 

Обсяги фінансування 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Боратин» Боратинської сільської ради на 2019-2021 роки 

 

№ 

п/п 

Напрямки фінансової 

підтримки 

комунального 

підприємства 

Обсяги фінансування на 2019-2021 роки 

(тис. грн.) 

2019 2020 2021 Разом 

1. Фінансова допомога на 

поточні видатки 

підприємства 

5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 

2. Здійснення внесків до 

статутного капіталу 

комунального 

підприємства 

 

1500,00 1500,00 1500,00 4500,00 

 Разом: 19500,0 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


