УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 20.12.2019 № 13-LXXVI-7
м. Слов’янськ

Про
затвердження
Програми
фінансової підтримки комунального
підприємства Слов’янської міської
ради "Словміськводоканал" на 2020
рік
З метою забезпечення стабільної роботи КП Слов’янської міської ради
"Словміськводоканал", відповідно до функціональних призначень, належного
та сталого забезпечення централізованим водопостачанням міста, враховуючи
рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2019 № 2401 "Про
клопотання перед Слов’янською міською радою про затвердження Програми
фінансової підтримки комунального підприємства Слов’янської міської ради
"Словміськводоканал" на 2020 рік", керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1. Затвердити
Програму
фінансової
підтримки
комунального
підприємства Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" на 2020 рік,
(додається).
2. Фінансовому управлінню Слов’янської міської ради (Ковальов)
фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства
Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" на 2020 рік здійснювати в
межах коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік.

Міський голова

В.М. Лях

Додаток
до рішення міської ради
від 20.12.2019 № 13-LXXVI-7

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Слов’янської
міської ради «Словміськводоканал» на 2020 рік

Слов’янськ
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1.

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Управління
житлово-комунального
господарства Слов’янської міської ради
2. Дата,
номер
і
назва розпорядчого документа про
розроблення Програми
3. Головний розробник Програми Управління
житлово-комунального
господарства Слов’янської міської ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний
виконавець Управління
житлово-комунального
Програми
господарства Слов’янської міської ради
6. Співвиконавці
(учасники) КП
Слов’янської
міської
ради
Програми
«Словміськводоканал»
7. Термін реалізації Програми
2020 рік
7.1 Етапи виконання Програми (для довгострокової програми)
8. Мета Програми
Забезпечення належного функціонування,
розвитку та стабільної роботи систем
водопостачання
та
водовідведення,
оплати за спожиті енергоносії, шляхом
надання
фінансової
підтримки
комунальному
підприємству
«Словміськводоканал»
9. Загальний обсяг фінансових
40 000,00 тис.грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього
9.1 в тому числі:
-коштів міського бюджету;
40 000,00 тис.грн
-коштів обласного бюджету;
-коштів державного бюджету;
-кошти інших джерел.
10. Очікувані результати виконання покращення
стану
розрахунків
підприємства з енергопостачальними
організаціями за спожиті в процесі
виробництва
послуги
енергоносіїв
(електроенергія,
питна
вода)
та
скорочення
у
разі
наявності
кредиторської заборгованості;
- створення умов для стабільної роботи
комунального
підприємства
при
здійсненні своєї господарської діяльності;
- підвищення якісних і кількісних
показників
наданих
підприємством
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11. Ключові показники
ефективності

2.

послуг
Кількість підприємств, яким планується
надання фінансової підтримки -100 %
Рівень
охоплення
централізованим
водопостачанням населення - 87 %.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне
підприємство
Слов’янської
міської
ради
«Cловміськводоканал є стратегічно важливим підприємством для міста
Слов’янськ, яке забезпечує місто централізованим водопостачанням та
водовідведенням та є монополістом в відповідній галузі м.Слов’янськ, згідно
зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який складено у
відповідності до розпорядження Антимонопольного комітету України
від 28.11.2012 №874-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2012 за №2119/22431, «Про затвердження Порядку складання та ведення
зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
На балансі підприємства - 327,95 км водопровідних мереж, з яких 81,7%
знаходяться у незадовільному стані та 132,18 км каналізаційних мереж, з яких
79,0% - в незадовільному стані, 3 водопровідних і 17 каналізаційних насосних
станцій, 14 - підвищувальних насосних станцій, водозабір і фільтрувальна
станція, очисні споруди.
Загальна кількість мешканців, які користуються послугою з
централізованого водопостачання складає 94060 осіб, 47970 осіб користуються
послугою з централізованого водовідведення.
З 25.01.2018 підприємство працює по тарифам затвердженим Постановою
НКРЕКП від 28.12.2017 №1575 та Постановою НКРЕКП від 28.12.2017 №1576.
Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства не повністю
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, 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,
зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат
підприємства призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені
і, відповідно, до збільшення збитків підприємства.
Вищенаведені чинники призвели до зменшення у підприємства
власних обігових коштів для забезпечення належного рівня надання послуги
централізованого водопостачання, водовідведення, своєчасних розрахунків за
спожиту електроенергію, покупну воду.
Програма фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради
«Словміськводоканал» на 2020 рік (надалі Програма) розроблена на виконання
ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», для забезпечення виконання завдань, передбачених
в установчих документах, з метою залучення додаткового фінансування, яке
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сприятиме забезпеченню своєчасного проведення розрахунків підприємства з
енергопостачальними організаціями за спожиті енергоносії в процесі надання
таких послуг.
3.

Мета Програми

Основною метою Програми – є забезпечення належного функціонування,
розвитку та стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення,
оплати за спожиті енергоносії, шляхом надання фінансової підтримки
комунальному підприємству «Словміськводоканал».
4.

Обґрунтування розв’язання проблеми, показники результативності

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є:
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунального
підприємства Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» своєї поточної
діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;
- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у
відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів загального фонду
міського бюджету м.Слов’янськ в межах бюджетних призначень, затверджених
на її виконання на відповідний бюджетний період, з урахування виконання
доходної частини міського бюджету.
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на
підставі листа-подання (клопотання) КП "Словміськводоканал" з наведеним
обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки
підприємства.
Надання фінансової підтримки КП "Словміськводоканал" буде
спрямоване на погашення заборгованості за спожиті енергоносії, покупну воду.
Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься на
підставі обґрунтування головним розпорядником доцільності надання та
розміру фінансової підтримки згідно клопотання комунального підприємства з
наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності виділення відповідного
фінансової підтримки.

5

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

План

Факт

6
Міський
бюджет

Факт

5
Управлінн
я ЖКГ

План

4
2020

Очікуваний результат

Факт

1
2
3
1. 1.1.2
Надання
Забезпечувати
фінансової
ефективне
підтримки
функціонування
підприємству
житлововодопровіднокомунального
каналізаційного
господарства та господарства безперебійне
комунальному
енерго-, газо- та
підприємству
водопостачання
Слов’янської
об’єктів
міської ради
соціальної
"Словміськводока
сфери,
освіти,
нал"
охорони
здоров’я

Строк
Джерела
виконання Виконавці
фінансування
заходу

План

Зміст заходів

Факт

Завдання

План

№
з/п

Обсяги фінансування по роках,
тис.грн
2020 рік
ІІ рік
ІІІ рік Всього

7
40
000,0

8

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
15
- створені
належні
умови для стабільної
роботи
систем
водопостачання
та
водовідведення;
покращено
стан
розрахунків
підприємства
з
енергопостачальними
організаціями
за
спожиті
в
процесі
виробництва
послуг
енергоносіїв
(електроенергія, питна
вода)
та
скорочено
кредиторську
заборгованість;
підвищено
якість
наданих підприємством
послуг.
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ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

20__рік

20__рік

ІІ етап
(20__-20__ роки)

6

7

8

ІІІ етап
(20__-20__
роки)
9

-

-

-

-

од.

ІІ. Показники продукту
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

1

2

3

1.1

2.1

Обсяг видатків
кількість підприємств,
які потребують
підтримки, од.
Кількість
підприємств,
яким планується надання
підтримки

тис.грн
од.

Вихідні дані на
початок програми

І етап виконання програми
2020 рік

4
5
І.Показники витрат
40 000,0
40000,00
1
1

3.1.

Середня сума підтримки
одного підприємства

тис.грн

ІІІ. Показники ефективності
40 000,0
40 000,0

4.1.

Відсоток
кількості
підприємств,
яким
планується
надання
підтримки, до кількості
підприємств,
які
її
потребують

%

IV Показники якості
100
100
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5.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить:
- покращення стану розрахунків підприємства з енергопостачальними
організаціями за спожиті в процесі виробництва послуги енергоносіїв
(електроенергія, питна вода) та скорочення у разі наявності кредиторської
заборгованості;
- створення умов для стабільної роботи комунального підприємства при
здійсненні своєї господарської діяльності;
- підвищення якісних і кількісних показників наданих підприємством
послуг.
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 фінансового
ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Обсяг коштів, що
пропонується
залучити на
виконання програми
1
Обсяг
ресурсів
всього, (тис.грн)
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
міський бюджет
кошти інших джерел
7.

Етапи виконання програми
ІІ
ІІІ
2020 рік
(20__-20__ (20__-20__
роки)
роки)
2
3
4
40 000,0
40 000,0
-

-

-

Всього
витрат на
виконання
програми
5
40 000,0
40 000,0
-

Строки та етапи виконання Програми

Виконання міської цільової Програми розраховано на один рік - 2020.
8.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління
житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі
фінансової підтримки КП "Словміськводоканал" визначений згідно з додатком
1 до Програми.
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Додаток 1
до Програми фінансової підтримки
КП Слов’янської міської ради
«Словміськводоканал» на 2020 рік
Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі
фінансової підтримки комунальному підприємству Слов’янської міської
ради «Словміськводоканал»
1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з
міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству
Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" у рамках «Програми
фінансової підтримки КП Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" на
2020 рік".
2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі
статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 26,59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству
Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" на безповоротній основі для
забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення фінансовобюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних,
безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих
умов для життєдіяльності міста і сприяння поліпшенню фінансовогосподарської діяльності зазначеного підприємства відповідно до затверджених
міською радою програм.
4. Фінансова підтримка комунальному підприємству Слов’янської міської
ради "Словміськводоканал" здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
м. Слов’янськ в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет на
відповідний рік, з урахуванням виконання доходної частини міського бюджету.
Кошти фінансової підтримки використовуються відповідно до погодженого в
установленому порядку плану використання бюджетних коштів.
5. Фінансова
підтримка
виділяється
виключно
на
покриття
(відшкодування) витрат комунального підприємства, які виникають в процесі
господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї
Програми, у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.
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 податкових та неподаткових платежів до бюджетів всіх
рівнів, за оренду нежитлових приміщень;
- на утримання об’єктів соціально-культурної інфраструктури
підприємств;
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- 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.
6. Підставою для надання коштів фінансової підтримки за рахунок
коштів міського бюджету є обґрунтування головним розпорядником
доцільності надання та розміру фінансової підтримки на підставі клопотання
комунального підприємства з наведеними обґрунтування щодо необхідності
виділення відповідної фінансової підтримки.
7. 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.
8. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів міського бюджету.
9. 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.
10. КП "Словміськводоканал" подає щомісяця до 20 числа місяця, що
настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові
звіти про використані кошти з пояснювальною запискою.
11. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність України» керівник КП "Словміськводоканал" несе
персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і
звітності.
12. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання
бюджетних
коштів
здійснюється
в
установленому
законодавством порядку.
13. 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.
14. Головний розпорядник публікує звіт про результати Програми на
офіційному сайті міської ради.

10

