
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної ради
_______________________ року № ____

ПРОГРАМА
фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» на 2023 рік

Паспорт Програми:

Проєкт Програми «Про Програму фінансування КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» на 2023 рік» схвалено
рішенням виконавчого комітету селищної ради від ______________2022 року №
_____.

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

Відповідальний виконавець Програми: КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ».

Термін виконання Програми: 2023 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми: 1372,00 тис. грн.

1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» на 2023 рік (далі – Програма) розроблена на
виконання Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «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, зростає відсоток втрат тепла, скорочуються обсяги
послуг в натуральних показниках, що надаються КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ».

Все це призвело до того, що КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» не вистачає обігових коштів на придбання
матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж,
по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання
необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база
підприємства за рахунок капітальних вкладень.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги
вкрай негативно вплине на соціальний стан громади, враховуючи фінансову
ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та необхідність
виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам,
функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової
підтримки з бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади



комунальному підприємству для забезпечення виконання вищезазначених
заходів.

2. Мета Програми

Забезпечення стабільності роботи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» відповідно до функціонального призначення,
виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення
надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у
комунальній власності територіальної громади.

3. Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Надання фінансової підтримки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» буде здійснюватись на поточні видатки
підприємства за рахунок загального фонду бюджету Рокитнівської селищної
територіальної громади. При цьому підприємство отримує кошти на рахунок,
відкритий в банку та використовує їх відповідно до рішення про виділення
бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

4. Основні завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких
буде надаватися фінансова допомога:
- оплата праці;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності інженерних
теплових  мереж;
- забезпечення виплати заробітної плати працівникам;
- сплата податків, зборів та обов’язкових платежів;
- оплата енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів;
- проведення  технічної інвентаризації  комунального майна;
- подолання надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу.

5. Обсяг фінансування

№
п/п

Напрямки фінансової підтримки Обсяги фінансування грн.

1 Заробітна плата 200 000,00
2 Нарахування на заробітну плату 44 000,00
3 Електроенергія 270 000,00
4 ПДВ 468 000,00



5 Тверде паливо (дрова) 390 000,00
ВСЬОГО 1 372 000,00

6. Фінансова забезпеченість Програми

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

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ» щодо надання послуг мешканцям селища
відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;
- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок
зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки;
- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення
енергозберігаючого обладнання;
- покращення якості послуг для населення.

8. Контроль за ходом виконання Програми:

Виконавцем заходів Програми є КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РОКИТНЕКОМУНЕНЕРГІЯ».

Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів
запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-комунального
господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності Рокитнівської
селищної ради з залученням безпосередніх виконавців.

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

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ


