
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної ради
_______________ 2022 року № _______

Програма
фінансування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«РОКИТНЕВОДОКАНАЛ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
на 2023 рік

Паспорт Програми:
Програму схвалено рішенням виконавчого комітету селищної ради від

__________2022 року № _________.
Ініціатор Програми: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«РОКИТНЕВОДОКАНАЛ» РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.
Розробник Програми: відділ житлово-комунального господарства,

транспорту, благоустрою та комунальної власності Рокитнівської селищної
ради.

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

Термін виконання Програми: 2023 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми: 11348,0 тис. грн.

Загальні положення
Програма розроблена та прийнята на підставі Бюджетного кодексу

України, Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве
самоврядування» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення».

Мета Програми
Основною метою Програми є забезпечення стабільної роботи

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНЕВОДОКАНАЛ»
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – КП «Рокитневодоканал») та
безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що
сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг
населенню, в цілому забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності,
виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, надійність та
безпеку експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж підприємства,
шляхом фінансової підтримки КП «Рокитневодоканал».

Напрямки діяльності
Якісне забезпечення населення та організацій селища питною водою та

послугами водовідведення.
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Завдання Програми
Програма фінансової підтримки КП «Рокитневодоканал» направлена на:
- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним

підприємством своєї поточної діяльності з виробництва і наданню якісних
послуг споживачам;

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та
зниження рівня аварійності об’єктів;

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності,
направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих
потужностей підприємства.

Очікувані результати результативності
Надання фінансової підтримки КП «Рокитневодоканал» сприятиме:
- створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи

комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;
- підвищенню надійності роботи виробничих потужностей підприємства;

- ефективному використанню майна, що є власністю Рокитнівської
селищної ради;

- дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при
виробництві і наданні послуг.

Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету

Рокитнівської селищної територіальної громади, а також інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.

Заходи та обсяг фінансування програми наведені в додатку до Програми.

Контроль за ходом виконання Програми
Безпосередньо відповідальними за виконання конкретних заходів

Програми є КП «Рокитневодоканал».
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 Програми, здійснюється у встановленому порядку.

Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
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Додаток
До Програми

Заходи та обсяг фінансування Програми фінансування
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОКИТНЕВОДОКАНАЛ»

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2023 рік

№
з/п

Заходи програми Обсяг фінансування
тис. грн.

1 Виплата заробітної плати з нарахуваннями 3121,0
2 Оплата послуг за спожиті енергоносії 1400,0
3 Відновлення лабораторії виробничого контролю

якості питної води (лабораторний посуд та
ремонтні роботи в приміщенні лабораторії)

65,0

4 Придбання запірної арматури, а саме задвижки,
ДУ80-200 (ДУ 80-15 шт, ДУ 100 -20 шт , ДУ -125
-6 шт, ДУ 150 -15 шт, ДУ 200 -14 шт)

500,0

5 Придбання хомутів ремонтних 75,0
6 Придбання захисної сітки промивного жолоба

КНС
32,0

7 Придбання резервного насоса на свердловину
№57/16/698

80,0

8 Придбання резервного насоса на свердловину №4 60,0
9 Придбання резервного насоса на КНС (2 шт.) 157,0
10 Придбання повітродувки (компресор роторний)

на КНС
40,0

11 Придбання нержавіючих труб для реконструкції
4-х фільтрів

78,0

12 Придбання металевих труб ДУ 110, ДУ 167, ДУ
200, для ремонтних робіт

220,0

13 Паливо –мастильні матеріали 215,0
14 Чистка резервуара 300,0
15 Улаштування огородження території

підприємства
950,0

16 Реконструкція очисних споруд 2000,0
17 Заміна вікон у фільтровочному залі станції

знезалізнення
55,0

18 Придбання трактора з установкою 2000,0
19 Всього 11348,0


