
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XVII СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 376/17-2019                                               

від 12 червня 2019 року                                                                     м. Заставна 

 

Про затвердження Програми фінансової  

підтримки Заставнівського житлово-експлуатаційного 

управління тепловодозабезпечення  

 Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки 

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетним кодексом України та змінами до них,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління тепловодозабезпечення Заставнівської міської 

ради на 2019-2020 роки (далі Програма, що додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 511/30-2017 «Про 

затвердження Програми реформування житлово-комунального господарства 

Заставнівської міської ради на 2018-2020 роки» визнати таким, що втратило 

чинність.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємства та регуляторної політики і з питань архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної 

власності, транспорту, енергетики та зв’язку.                                

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      Рішення XVII  сесії  

Заставнівської міської ради VII скликання 

                                                          12 червня 2019 року № 376/17-2019 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

фінансової підтримки 

Заставнівського  

житлово- експлуатаційного 

управління тепловодозабезпечення 

Заставнівської міської ради 

на 2019-2020 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Заставна 

2019 рік 



Паспорт Програми фінансової підтримки Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління тепловодозабезпечення 

Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Заставнівське житлово-

експлуатаційне управління 

тепловодозабезпечення 

2 Назва розпорядчого документу 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

3 Розробник Програми Заставнівське житлово-

експлуатаційне управління 

тепловодозабезпечення 

4 Співрозробники Програми - 

5 Замовник (відповідальний 

виконавець    Програми) 

Заставнівська міська рада 

6 Учасники (співвиконавці 

Програми) 

Заставнівське житлово-

експлуатаційне управління 

тепловодозабезпечення 

7 Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми                                       

(для комплексних програм) 

бюджет Заставнівської ОТГ 

9 Обсяги фінансування 

Програми фінансової 

підтримки Заставнівського 

житлово-експлуатаційного 

управління 

тепловодозабезпечення 

Заставнівської міської ради на 

2019-2020 роки 

700,0 тис. грн. 

 

 

 

 



1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна міської комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. Діючі тарифи на комунальні послуги не в повному обсязі 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не зменшують розміри 

заборгованості населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в 

натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами. 

Заставнівському житлово-експлуатаційному управлінню 

тепловодозабезпечення не вистачає обігових коштів на придбання матеріалів 

для виконання робіт з утримання та оновлення інженерних мереж, придбання 

необхідних технічних засобів, своєчасного проведення розрахунків з 

бюджетом, енергопостачаючими та іншими організаціями, з працівниками із 

заробітної плати. Також 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 об’єднаної громади, враховуючи 

фінансову ситуацію, в якій знаходиться Заставнівське житлово-експлуатаційне 

управління тепловодозабезпечення та необхідність виконання фінансових 

зобов’язань та функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні 

фінансової допомоги з міського бюджету Заставнівському житлово-

експлуатаційному управлінню тепловодозабезпечення для забезпечення 

виконання вищезазначених заходів. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення стабільної діяльності Заставнівського 

житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення та збереження 

комунального майна шляхом надання йому фінансової допомоги, спрямованої 

на виконання наступних завдань: 

1)  здійснення статутної діяльності; 

2) забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємства; 

3)  зменшення збитковості, запобігання банкрутства та відновлення 

платоспроможності Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення; 

4) вирішення окремих питань господарської діяльності Заставнівського 

житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення шляхом 

поповнення обігових коштів або покриття заборгованості вищезазначеного 

підприємства перед іншими підприємствами. 

 



3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде 

здійснюватись двома напрямками: 

1) надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємства; 

2) здійснення внесків до статутного фонду Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління тепловодозабезпечення. 

 

4. Основні завдання Програми 

 

4.1. Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде 

надаватися фінансова допомога: 

 -     придбання матеріалів та обладнання для забезпечення надійності та 

безпечності експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, що 

обслуговуються та утримуються Заставнівським житлово-експлуатаційним 

управлінням тепловодозабезпечення; 

-  проведення поточного ремонту мереж та об`єктів, які обслуговуються та 

утримуються на балансі Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення; 

- проведення розрахунків за спожиті енергоносії, із заробітної плати, 

погашення заборгованості з податків та зборів перед бюджетами усіх рівнів та 

інших заборгованостей Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення; 

- здійснення інших поточних видатків. 

4.2. Здійснення внесків до статутного фонду Заставнівського житлово-

експлуатаційного управління тепловодозабезпечення буде проводитись на такі 

основні завдання: 

-   зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

-  придбання основних засобів та необоротних активів для проведення 

невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

-    придбання дороговартісних матеріалів, обладнання, запчастин, для 

забезпечення господарських потреб підприємства, належного функціонування 

та здійснення його статутних завдань; 

-  придбання та встановлення насосного та іншого обладнання для 

проведення заходів, направлених на безперебійне функціонування, збереження, 

належне утримання та обслуговування мереж, об`єктів та споруд, що 

обслуговуються та утримуються на балансовому обліку Заставнівського 

житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення; 

- капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-

каналізаційних мереж та їх проведення; 

-    придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; 

-    здійснення інших капітальних видатків. 

 

 



 

5. Організація реалізації Програми та здійснення  

контролю за її виконанням 

 

5.1. Реалізація Програми покладається на Заставнівську міську раду та 

Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення. 

 У випадку необхідності корегування даної Програми, відповідні зміни до 

неї вносяться рішенням міської ради. 

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

керівник Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення. 

 

6. Фінансова забезпеченість Програми 

 

Фінансування   Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів міського 

бюджету, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Розпорядником коштів на виконання Програми є Заставнівська міська 

рада, одержувачем бюджетних коштів є Заставнівське житлово-експлуатаційне 

управління тепловодозабезпечення. 

Директор Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення несе персональну відповідальність за цільове 

використання коштів, отриманих з міського бюджету, як фінансова підтримка, 

в рамках цієї Програми. Витрачання коштів на інші цілі, не передбачені цією 

Програмою, забороняється. 

Обсяги фінансування Програми, відображені у додатку до Програми, 

протягом року сума може бути скорегована. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити стабільну роботу 

Заставнівського житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення 

відповідно до  його функціональних призначень щодо надання послуг 

мешканцям територіальної громади у відповідності до економічно 

обґрунтованих тарифів, зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, 

сприятиме зменшенню збитковості та запобіганню банкрутства Заставнівського 

житлово-експлуатаційного управління тепловодозабезпечення. 

 

 

 

 

 

 



Обсяги фінансування 

Програми фінансової підтримки  Заставнівського житлово-експлуатаційного управління 

тепловодозабезпечення  Заставнівської міської ради на 2019-2020 роки 

 
№  

з/п 

 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

 

 

Напрями використання коштів 

1. Надання поточних 

трансфертів  

Заставнівському 

житлово-

експлуатаційному 

управлінню 

тепловодозабезпечення 

 
 

2019 рік 250,0 - Придбання матеріалів та обладнання для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, що обслуговуються 

Заставнівським житлово-експлуатаційним управлінням тепловодозабезпечення; 

-  проведення поточного ремонту мереж та об`єктів, які знаходяться на балансі та 

обслуговуються Заставнівським житлово-експлуатаційним управлінням 

тепловодозабезпечення; 

- проведення розрахунків за спожиті енергоносії, із заробітної плати, погашення 

заборгованості з податків та зборів; 

- здійснення інших поточних видатків; 

- відшкодування дебіторської заборгованості Заставнівського житлово-експлуатаційного 

управління тепловодозабезпечення за водопостачання перед КП «Чернівціводоканал»; 

-    виготовлення проектної документації (реконструкція очисних споруд глибокого 

біологічного очищення стічних вод в м. Заставна. 

2020 рік  200,0 

 2. Здійснення внесків у 

статутний фонд 

комунального 

підприємства з метою 

інвестування у 

необоротні активи 

2019  рік 

 

150,0 

 

-  Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

-  придбання основних засобів та необоротних активів для проведення невідкладних та 

аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

-     придбання дороговартісних матеріалів, обладнання, техніки, запчастин, для 

забезпечення господарських потреб підприємства та здійснення його статутних завдань; 

- придбання та встановлення насосного та іншого обладнання для здійснення заходів, 

направлених на безперебійне функціонування, збереження, належне утримання та 

обслуговування мереж, об`єктів та споруд, що обслуговуються Заставнівським житлово-

експлуатаційним управлінням тепловодозабезпечення; 

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;  

-     здійснення інших капітальних видатків. 

2020 рік 

 

200,0 

 

 

Секретар міської ради                                                                Р. Леванін 


