УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 450
(зі змінами від 02.11.2017р. № 481)

від "28" вересня 2017 року

м. Моршин

Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунальних підприємств
міста Моршина на 2017 - 2018 роки

З метою фінансової підтримки підприємств комунальної власності
м.Моршина, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста
Моршина на 2017 - 2020 роки, що додається.
2. Фінансовому управлінню Моршинської міської ради передбачити кошти в
бюджеті на відповідний рік для реалізації Програми.
3. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів на виконання
Програми виконавчий комітет Моршинської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії ради.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення
Моршинської міської ради
від 28.09.2017 № 450,
зі змінами від 02.11.2017р. № 481

ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунальних підприємств міста Моршина
на 2017 – 2020 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробники програми
Відповідальні виконавці

Моршинська міська рада

4.

Учасники Програми

5.

Терміни реалізації програми

6.
7.

Кошти на виконання Програми бюджет міста
Загальний обсяг фінансових

Відділ економіки, курорту та туризму
Моршинська міська рада, комунальні
підприємства
Підприємства комунальної власності
міста
2017 – 2020 роки

1. Загальні положення
1.1.
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста на
2017-2020
роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення ефективного
використання майна міської комунальної власності шляхом досягнення
стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств.
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних
статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансовогосподарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному
використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення
платежів до бюджету.
1.2. Програма розповсюджується на суб'єкти господарювання комунальної
форми власності, які здійснюють господарську діяльність для задоволення
потреб територіальної громади міста, засновником яких є Моршинська міська
рада.
Програма не поширюється на суб'єкти господарювання засновані
Моршинською міською радою, щодо яких порушено справу про банкрутство
або які визнані в установленому порядку банкрутами і які перебувають у стані
ліквідації.
2. Мета Програми
2.1. Збереження дієздатності комунальних підприємств міста та їх трудового
потенціалу, забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств згідно з
їх функціональними призначеннями, виконання зобов’язань з виплати
заробітної плати працівникам, забезпечення раціонального використання і
збереження комунального майна, зміцнення матеріально-технічної бази
комунальних підприємств для забезпечення якісного утримання та поточного
ремонту об’єктів благоустрою міста, оздоровлення фінансового стану
підприємств за рахунок надання фінансової підтримки, поліпшення
екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду міста, вирішення
окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств шляхом
поповнення обігових коштів.
3. Основні завдання Програми
3.1. Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними
напрямками:
- виконання вимог законодавства щодо недопущення заборгованості з оплати
праці;
- забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунальних
підприємств міста;

- проведення фінансового та технічного аудиту комунальних підприємств;
- придбання матеріалів для ремонтних робіт;
- зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
- своєчасні розрахунки за спожиті газ, електричну та теплову енергію, інші
комунальні послуги;
-проведення інших видатків, які належать до поточних витрат.
4. Джерела та обсяги фінансування Програми
4.1. Обсяги фінансування Програми:
№
з/п

Назва підприємства

Напрямок діяльності

Підготовка до опалювального
періоду 2017-2018 року, для
погашення кредиторської
заборгованості за спожиті
енергоносії, платежі до бюджету

Обсяг коштів на
виконання Програми
на 2017 рік (тис. грн.)

1

Комунальне підприємство
“Моршинтеплоенерго”

1220

2

Підприємство житловоПідготовка до опалювального
комунального господарства періоду 2017-2018 року, для
Моршинської міської ради проведення оплати за спожиті
енергоносії, платежі до бюджету

500

Всього

1720

4.2. 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 Моршин.
4.3. Виконавцями Програми визнати:
- головним розпорядником бюджетних коштів – виконавчий комітет
Моршинської міської ради.
- одержувачами бюджетних коштів на виконання заходів Програми комунальні підприємства.
5. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на
реалізацію Програми
5.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається на
безповоротній основі комунальним підприємствам, засновником яких є
Моршинська міська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах
бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про міський
бюджет на відповідний рік за цією Програмою, та в межах надходжень до
міського бюджету.
5.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття
(відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в
процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї
Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

5.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати
комунальних підприємств:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами;
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурномасової і фізкультурної роботи;
- 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 передбачений Статутом підприємства
та відповідає меті і завданням Програми.
6. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її
виконанням
6.1. Реалізація програми покладається на виконавчі органи Моршинської
міської ради.
6.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює
відповідний виконавець.
7. Очікувані результати
7.1. Виконання Програми дозволить:
- створити умови для стабільної і беззбиткової роботи комунальних
підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності;
- підвищити рівень обслуговування населення та надання житлово-комунальних
послуг;
- забезпечити належне утримання об’єктів благоустрою;
- забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та
нарахувань на неї;
- покращити фінансовий стан комунальних підприємств;
- здійснити модернізацію та оновлення (придбання) необхідного обладнання,
підтримання в належному технічному стані транспортних засобів комунальних
підприємств міста;
- забезпечити розвинення рекреаційної інфраструктури міста.
8. Прикінцеві положення
8.1. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, відповідно до
чинного законодавства.
Секретар ради

Микола Воєвода

