УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 04.01.2019 № 2-LVIII-7
м. Слов’янськ
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 28.09.2018
№ 19-LII-7
«Про
затвердження
Програми
виділення
фінансової
підтримки комунальному підприємству
Слов’янської
міської
ради
"Водозниження" на 2018 рік та прогноз
на 2019-2023 роки (зі змінами)
Враховуючи процедуру підготовки договору фінансового лізингу та уточнення
переліку автотехніки, що проводиться переможцем конкурсу на визначення банківської
установи, згідно порядку з відбору банківської установи для укладання договору
фінансового лізингу комунальними підприємствами Слов’янської міської ради
«Водозниження» на придбання спецтехніки, затвердженого рішенням Слов’янської міської
ради від 28.09.2018 № 18-LII-7, акціонерним товариством комерційним банком
«ПРИВАТБАНК», з метою зміцнення матеріально-технічної бази комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Водозниження», збільшення технічної та
виробничої потужності щодо забезпечення стабільної роботи комунального підприємства
відповідно до його функціональних призначень, керуючись п.22 ч. 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слов’янська міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.
3.

Внести зміни та доповнення до Програми виділення фінансової підтримки
комунальному підприємству Слов’янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та
прогноз на 2019-2023 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Слов’янської міської
ради від 28.09.2018 № 19-LII-7, виклавши Програму у новій редакції (додається).
Фінансовому управлінню Слов’янської міської ради (Ковальов) фінансування
Програми здійснювати в межах коштів, передбачених в місцевому бюджеті на
відповідний рік.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Секлецова А.В., постійну комісію з питань комунальної власності та міського
господарства (Олексюк) та постійну комісію міської ради з питань економічної
політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 04.01.2019 № 2-LVIII-7

Програма
виділення фінансової підтримки комунальному підприємству
Слов’янської міської ради "Водозниження" на 2018 рік та прогноз
на 2019-2023 роки
(нова редакція)

Слов’янськ

2

1.

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа
про
розроблення
Програми
3. Головний розробник Програми
4.
5.
6.

7.
7.1

8.

9.
9.1.

10.

11.

Слов’янська міська рада
ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись
п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Управління житлово-комунального господарства
Слов’янської міської ради
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми Управління житлово-комунального господарства
Слов’янської міської ради
Співвиконавці (учасники) Програми Слов’янська міська рада, управління житловокомунального господарства Слов’янської міської
ради, комунальне підприємство Слов’янської
міської ради «Водозниження»
Термін реалізації Програми
01.11.2018 - 31.10.2023 роки (5 років)
Етапи виконання Програми (для І етап - листопад 2018 - 2019 рік
довгострокової програми)
ІІ етап - 2020 рік
ІІІ етап - 2021 рік
IV етап - 2022 рік
V етап - 2023 рік
Мета Програми
Зміцнення
матеріально-технічної
бази
комунального підприємства Слов’янської міської
ради «Водозниження», збільшення технічної та
виробничої потужності щодо забезпечення
стабільної роботи комунального підприємства
відповідно до його функціональних призначень
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
21 315 00,00 грн.
всього
в тому числі:
- коштів міського бюджету;
21 315 00,00 грн
- коштів обласного бюджету;
- коштів державного бюджету;
- кошти інших джерел
Очікувані результати виконання
зміцнення
матеріально-технічної
бази
комунального підприємства Слов’янської міської
ради
«Водозниження»
шляхом
придбання
спеціалізованої автотехніки (на умовах лізингу);
- покращення санітарного стану, екологічної
ситуації території міста;
Ключові показники ефективності
Придбання
8-ми
одиниць
спеціалізованої
автотехніки (на умовах лізингу) для утримання та
ремонту міських доріг, тротуарів, з метою
оперативного і якісного виконання робіт з
благоустрою території Слов’янської міської ради

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ВОДОЗНИЖЕННЯ» (далі КП "Водозниження") є комунальним унітарним
підприємством, що надає послуги визначені статутом на території Слов’янської
міської ради. Підприємство створене рішенням Слов’янської міської ради
від 29.11.2006 року № 73-VIII-5. Підприємство засноване на базі відокремленої
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частини комунальної власності територіальної громади міста Слов’янська і
підпорядковується Слов’янській міській ради та її виконавчому комітету, в
межах встановлених законодавством України.
Основними завданнями КП "Водозниження" є:
поточний ремонт автомобільних доріг;
поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та
коткування);
утримання автомобільних доріг;
нанесення дорожньої розмітки на автодорогах;
улаштування пристроїв примусового зниження швидкості
дорожньо-транспортної техніки на дорожньому покритті;
установлення дорожніх знаків на дорогах;
планування узбіч;
зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідація
підтоплення території міста (в тому числі розчищення водопропускних та
дренажних канав, берегів озер та приямків;
поточний ремонт насосних станцій та колекторів;
утримання світломузичного фонтану;
обслуговування та утримання зливової каналізації;
На балансі підприємства знаходиться дорожнє покриття по 680 вулицям
та провулкам міста, 11 автомобільних та пішохідних мостів, 2 шляхопроводу.
Спеціалізована техніка, яка знаходиться на балансі підприємства, 80-90
років випуску, є застарілою та морально зношеною, потребує значних коштів
на капітальний ремонт.
Після придбання спецтехніки за Програмою, КП "Водозниження" може
забезпечити проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг
міста, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху та експлуатаційної
спроможності дорожнього одягу, раціонального використання бюджетних
коштів.
3.
Мета Програми
Метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази КП
"Водозниження", збільшення технічної та виробничої потужності щодо
забезпечення стабільної роботи комунального підприємства відповідно до його
функціональних призначень, шляхом придбання спеціалізованої техніки в
кількості 8 одиниць на умовах лізингу.
4.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, показники результативності
Кошти фінансової допомоги КП "Водозниження" спрямовуються на
придбання спеціалізованої автотехніки (на умовах лізингу) для зміцнення
матеріально-технічної бази КП "Водозниження", покращення санітарного стану
та екологічної ситуації території міста.
Реалізація програми сприятиме підвищенню рівня добробуту населення,
передусім у сфері благоустрою міста, розвитку комунального сектору
економіки міста та дозволить стабільно виконувати роботи по благоустрою
територій міста, оперативно виконувати роботи по усуненню наслідків
стихійних лих, погодних катаклізмів, зменшити ручну працю.
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ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

План

Факт

План

Факт

План

Факт

6
Місцевий
бюджет

Факт

5
Слов’янська
міська рад

План

4
01.11.201831.10.2023

VІ рік
(2023 р.)

Факт

3
надання
фінансової
підтримки;

Виконавці

Джерела
фінансування

План

1
2
1. Забезпечення
ефективного
функціонування
житловокомунального
господарства

Строк
виконання
заходу

Факт

Завдання

Зміст
заходів

Обсяги фінансування по роках, тис.грн
ІІ рік
ІІІ рік
IV рік
V рік
(2019 р.)
(2020 р.)
(2021 р.)
(2022 р.)

План

№
з/п

І рік
(2018 р.)

7
-6415,0

8
-

9
4000,0
-285,0
+6415,0
+285,0

10

11
3500,0

12

13
3100,0

14

15
2700,0

16

17
1600,0

18

-6415,0

-

10415,0

3500,0

3100,0

2700,0

Очікуваний
результат

19
Придбання 8-ми
одиниць
спеціалізованої
автотехніки (на
умовах лізингу)
для утримання
та
ремонту
міських
доріг,
тротуарів,
з
метою
оперативного і
якісного
виконання робіт
з
благоустрою
території
Слов’янської
міської ради

1600,0
21315,0
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ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

од.

І етап виконання
Вихідні дані на
програми
початок
програми
2018 рік
2019рік
4
5
6
І.Показники витрат
21315,0
-6415,0
4000,0
-285,0
+6415,0
+285,0
1
1
-

од.

ІІ. Показники продукту
8
8

тис.грн

ІІІ. Показники ефективності
21315,0
-6415,0

од.

IV Показники якості
8
8

№
з/п

Назва показника

Одиниця
виміру

1

2

3

1.1

Обсяг видатків

1.2

Кількість підприємств,
які потребують
підтримки, од.

2.1

тис.грн

Кількість техніки, яку
планується придбати

3.1. Вартість техніки
обслуговування
лізингу

та

4.1. Кількість техніки, яка
придбана

ІІ етап
(2020 рік)

ІІІ етап
(2021 рік)

IV етап
(2022 рік)

V етап
(2023 рік)

8

9

3500,0

3100,0

2700,0

1600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4000,0
-285,0
+6415,0
+285,0

3500,0

3100,0

2700,0

1600,0

-

-

-

-

-
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5.

Очікувані результати виконання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази КП "Водозниження", ефективне
використання комунального майна, збільшення технічної потужності
комунального підприємства, за рахунок придбання 8-ми одиниць
спеціалізованої автотехніки:
1
2
3
4
5
6

7

8

Машина дорожня комбінована МДКЗ-12 з поливомийним обладнанням, відвалом,
щіткою на МАЗ-5340С2
Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, країна виробник Англія
Екскаватор-навантажувач з відвалом JCB 3CX SITEMASTER,країна виробник
Англія
Відвал сніговий
Машина дорожня комбінована МДКЗ-17 на базі самоскиду МАЗ-6501
(піскорозкидач відвал)
Рециклер для регенерації асфальту РА-800 PRM з ковшем встановлений на
причеп-платформі 2018р.в. Новий, країна виробник Україна
Багатофункціональний мінінавантажувач AVANT 528LX
Комплектація: -А35754 Джойстик 6-ти функціональний (замість стандартного 4функціонального)
-A21517 Опалювальна кабіна LX
-А35553 Система Самовиравнюваня навісного обладнання
-Колеса 26х12-12 TR
-телескопічна стріла з додатковим вильотом 600мм
-А34002 Сирена помаранчева
-А35732 Фари додаткові робочого світла, діодні 700 лм.
-А35513 Задня каретка
-A35881 гідролінія додаткова задня двухпоточна
-Додаткова сервісна програма на 2 роки
Багатофункціональний мінінавантажувач AVANT 528LX
Комплектація: джойстик 4-х функціональний
-A21517 Опалювальна кабіна LX
-А35553 Система самовирівнювання навісного обладнання
-Колеса 26х12-12 TR
-Телескопічна стріла з додатковим вильотом 600мм
-А34002 Сирена помаранчева
-А35732 Фари додаткові робочого світла, діодні 700лм
-А35513 Задня каретка
-A35881 гідролінія додаткова задня двухпоточна
-Додаткова сервісна програма на 2 роки
Багатофункціональний мінінавантажувач AVANT750LX
Комплектація: джойстик 8-ми функціональний
-A21517 Опалювальна кабіна LX
-А35553 Система самовирівнювання навісного обладнання
-Колеса 320 / 55-15 TR
-телескопічна стріла з додатковим вильотом 600мм
-А34002 Сирена помаранчева
-А35732 Фари додаткові робочого світла, діодні 700лм
-A36552 Задня каретка
-A418840 гідролінія додаткова задня двухпоточна
-Додаткова сервісна програма на 2 роки
Разом з навісним обладнанням:
А36698 Ківш основний, 1300 мм, 300 л, прямий ніж - 2 од.;
А21266 Ківш багатофункціональний "4 в 1" 1400 мм 190 л прямий ніж - 1 од.;
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A36730 Косарка для бур’яну 1200 мм, молоткові ножі, ріже стебла Ø до 20 мм - 2
од.;
A36123 Відвал бульдозерний 2000 мм (сніговідвал) в комплекті гумовий ніж для
відвалу - 2 од.;
A36251 Відвал бульдозерний 2500 мм (сніговідвал) в комплекті гумовий ніж для
відвалу - 1 од.;
А21256 Щітка підмітальна робоча шириною 1300мм з сміттєзбиральником 200л і
бічною щіткою захвату 1450мм - 2 од.;
A35919 Щітка підмітальна робоча шириною 1500мм з сміттєзбиральником 200л і
бічний щіткою захвату 1800мм, системою зволоження 120л - 1 од.;
А427150 Розкидачі піску гідравлічний 900 мм. Вібраційний. Робоча ширина 9001300 мм, ємність 200 л. - 2 од.;
A36523 Розкидачі піску / солі відцентровий, задній - 1 од.

6.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського
бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення
змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування
ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.
Обсяг коштів,
що пропонується
залучити на
виконання
програми
1
Обсяг ресурсів всього, (тис.грн)
у тому числі:
державний
бюджет
обласний бюджет
міський бюджет

кошти
джерел

інших

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Виконання програми за роками
І
ІІ
ІІІ
IV
V

Всього
витрат на
виконання
програми

VI

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2
-6415,0

3
4000,0
-285,0
+6415,0
+285,0
-

4
3500,0

5
3100,0

6
2700,0

7
1600,0

8
21315,0

-

-

-

-

-

-

3500,0

-

2700,0

1600,0

21315,0

-

-

-

-

-6415,0

-

4000,0
-285,0
+6415,0
+285,0
-

-

3100,0

7.
Строки та етапи виконання Програми
Виконання міської Програми розраховано на п’ять етапів та п’ять років:
І етап - 01.11.2018 - 2019 рік
ІІ етап - 2020 рік
ІІІ етап - 2021 рік
IV етап - 2022 рік
V етап - 31.10.2023 рік
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8.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Слов’янська
міська рада.
Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі
фінансової підтримки КП "Водозниження" визначений згідно з додатком 1 до
Програми.
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Додаток
до Програми виділення фінансової
підтримки комунальному
підприємству Слов’янської міської
ради "Водозниження" на 2018 рік
та прогноз на 2019-2023 роки

Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету фінансової
підтримки комунальному підприємству Слов’янської міської ради
"Водозниження"
1.
Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з
міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству
Слов’янської міської ради "Водозниження" у рамках "Програми виділення
фінансової підтримки комунальному підприємству Слов’янської міської ради
"Водозниження" на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки".
2.
Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на
підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
3.
Фінансова підтримка надається комунальному підприємству
Слов’янської міської ради "Водозниження" на безповоротній основі для
забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення фінансовобюджетної дисципліни, обслуговування лізингу.
4.
Фінансова підтримка комунальному підприємству Слов’янської
міської ради "Водозниження" здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету м. Слов’янськ в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет
на відповідний рік.
5.
Фінансова підтримка виділяється виключно на забезпечення витрат
з придбання спеціалізованої техніки (8 одиниць) та обслуговування лізингу.
Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету
витрати комунального підприємства:
на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним
договором;
на відрахування профспілковим організаціям для проведення
культурно-масової і фізкультурної роботи;
на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу),
що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень;
на утримання об’єктів соціально-культурної інфраструктури
підприємств;
на надання спонсорської і благодійної допомоги;
на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із
основним напрямком діяльності підприємства, який не передбачений Статутом
підприємства та не відповідає меті і завданням Програми.
Придбана автотехніка не використовуватиметься для комерційної
діяльності підприємства.
6.
Головний розпорядник коштів міського бюджету управління
житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради для
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перерахування фінансової підтримки комунального підприємства надає
фінансовому управлінню Слов’янської міської ради пропозиції для
перерахування коштів, відповідно до помісячного розпису асигнувань міського
бюджету.
7.
Критеріями визначення одержувача для надання фінансової
підтримки є наявність:
обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової
підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого
отримувачем фінансової підтримки - КП "Водозниження";
фінансового плану комунального підприємства на поточний рік.
8.
Головний розпорядник коштів Програми – управління житловокомунального господарства Слов’янської міської ради готує звіт про стан її
виконання з наростаючим підсумком, відповідно до рішення міської ради
від 31.05.2017 № 9-XXIV-7 "Про затвердження Порядку розроблення,
фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх
виконання" готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел
фінансування.
9.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів
забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету - управління
житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
10.
Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому
Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11. КП "Водозниження" подає щомісяця до 20 числа місяця, що настає
за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти
про використані кошти з пояснювальною запискою.
12. Відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» керівник КП "Водозниження" несе персональну
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
13. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання
бюджетних
коштів
здійснюється
в
установленому
законодавством порядку.
14. Управління житлово-комунального господарства Слов’янської
міської ради наприкінці року здійснює обґрунтовану оцінку результатів
програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності
продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення
показників, обсягів і джерел фінансування.
15. Головний розпорядник коштів Програми, - управління житловокомунального господарства, публікує звіт про результати Програми на
офіційному сайті міської ради.
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