
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рокитнівської селищної ради
__________________2022 року № _____

Програма
фінансування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«РОКИТНЕКОМУНСЕРВІС»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2023 рік

Проєкт Програми схвалено рішенням виконавчого комітету селищної
ради від ____ __________ 2022 року №

Ініціатор Програми: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОКИТНЕКОМУНСЕРВІС» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Розробник Програми: відділ житлово-комунального господарства,
транспорту, благоустрою комунальної власності Рокитнівської селищної
ради.

Відповідальний виконавець Програми: КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОКИТНЕКОМУНСЕРВІС» РОКИТНІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Термін виконання Програми: 2023 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми: – 1355,00тис.грн.

Загальні положення

Програма розроблена та прийнята на підставі Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про місцеве самоврядування» та  «Про житлово-
комунальні послуги».

Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують
відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості
населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в натуральних
показниках, що надаються КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«РОКИТНЕКОМУНСЕРВІС» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі –
КП «Рокитнекомунсервіс»).

Все це призвело до того, що КП «Рокитнекомунсервіс» не вистачає
обігових коштів на придбання запасних частин до автотранспорту.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на послуги з утримання та
ефективної експлуатації житлово-комунальних об’єктів, поліпшення
обслуговування населення всіма видами житлово-комунальних послуг вкрай
негативно сприймається громадою, враховуючи фінансову ситуацію, в якій
знаходиться КП «Рокитнекомунсервіс» виникає гостра потреба у наданні
фінансової підтримки комунальному підприємству з бюджету Рокитнівської
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селищної територіальної громади, для забезпечення виконання
вищезазначених заходів.

Мета Програми

Забезпечення стабільності роботи КП «Рокитнекомунсервіс» відповідно
до його функціональних призначень та вирішення окремих питань
господарської діяльності даного підприємства.

Основні завдання програми

Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде
надаватися фінансова допомога:

- придбання наборів  інструментів для спецтехніки;
- зміцнення матеріальної бази підприємства, в тому числі придбання

дорого вартісних матеріалів, запчастин для забезпечення
господарських витрат підприємства;

- придбання малоцінних технічних засобів;
- вчасне та безперебійне забезпечення мешканців житлових будинків

послугами з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
- на оплату заробітної плати;
- проведення технічної інвентаризації комунального майна;
- розвиток матеріальної бази підприємства;
- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності

комунального підприємства;
- вирішення окремих питань господарської діяльності даного

підприємства;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

Фінансова забезпеченість програми Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади, а також інших джерел не
заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування програми зазначені в Додатку.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до його
функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям громади
відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;
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- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

- покращення якості послуг;
- здійснювати оновлення (придбання) необхідних інструментів та

підтримувати в належному технічному стані спецтехніку.

Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми

Виконавцем заходів Програми є КП «Рокитнекомунсервіс».
Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів

запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-
комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної
власності, відділом земельних відносин та екологічних питань з залученням
безпосередніх виконавців.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання завдань Програми, здійснюється у встановленому
законодавством порядку.

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
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Додаток

До Програми фінансової підтримки
Комунального підприємства

«Рокитнекомунсервіс» Рокитнівської
селищної ради на 2023 рік

Обсяг фінансування
Програми фінансової підтримки комунального підприємства

«Рокитнекомунсервіс» Рокитнівської селищної ради на 2023 рік

№
п/п

Напрямки фінансової підтримки Обсяги фінансування
грн.

1 Проведення гідравлічного випробування системи
центрального теплопостачання

10000,00

2 Ремонт покрівлі 30000,00
3 Підгортання сміттєзвалища 100000,00
4 Запчастини 55000,00
5 Заробітна плата 650000,00
6 Нарахування на заробітну плату 270000,00
7 Екологічний податок 40000,00
8 Паливно-мастильні матеріали 200000,00

РАЗОМ 1355000,00


