
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

XІІ сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

від 25 січня 2022 року                                                                     смт. Більшівці
№ 1956

Про затвердження Програми фінансової підтримки
комунального підприємства «Більшівці-ЕКО»
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік

З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства
«Більшівці-ЕКО» Більшівцівської селищної ради, згідно їх функціональних
призначень щодо надання мешканцям громади якісних житлових і комунальних
послуг, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22
ч. І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада вирішила:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства
«Більшівці-ЕКО» Більшівцівської селищної ради на 2022 рік. (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (голова комісії Микола Станіславський).

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням XII сесії VIII скликання

Більшівцівської селищної ради
від 25 січня 2022 року № 1956

ПРОГРАМА
фінансової підтримки КП «Більшівці-ЕКО»
Більшівцівської селищної ради на 2022 рік.

ПАСПОРТ
1. Ініціатор розроблення

Програми
КП «Більшівці –Еко»

2. Розробник програми КП «Більшівці –Еко»
3. Відповідальний виконавець Більшівцівська селищна рада

Фінансовий відділ Більшівцівської селищної
ради

4. Учасники Програми КП «Більшівці –Еко»
5. Терміни реалізації програми 2022 рік
6. Кошти задіяні на виконання

Програми
Бюджет Більшівцівської селищної ради
(надалі – місцевий бюджет)

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
всього:
у тому числі коштів
місцевого бюджету:

1000 000,00 грн.
1000 000,00 грн.

1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки комунального підприємства

Більшівцівської селищної ради на 2022 рік (надалі Програма) розроблена на
виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства
нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме
стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану
розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до
комунальної власності Більшівцівської селищної ради, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення
платежів до бюджету.

Комунальне підприємство КП «Більшівці-ЕКО» створене з метою
надання послуг з благоустрою, вивезення і захоронення твердих побутових



відходів, а також  виконання інших видів робіт в галузі житлово-комунального
господарства всієї територіальної громади.

При існуючій практиці відкритих тендерних закупівель послуг з
благоустрою та інших  видів робіт на території Більшівцівської ТГ, існує
реальна загроза того, що переможцями конкурсів в будь-який момент можуть
бути визнані абсолютно сторонні і сумнівні організації, які не зможуть
гарантувати надання послуг в необхідних обсягах і належної якості. Крім того,
комунальне підприємство Більшівцівської селищної ради залишиться без
роботи і належного  фінансування, що в підсумку призведе до вимушеного
вивільнення їхніх працівників та зменшення надходжень до місцевого бюджету
від сплати податків з їхніх  доходів (заробітної плати).

У вказаній ситуації єдино вірним рішенням, як це підтвердила практика
багатьох місцевих громад, є надання фінансової підтримки власним
комунальним підприємствам у відповідності з положеннями Закону України
«Про місцеве самоврядування» та Бюджетного Кодексу України.

2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є забезпечення стабільної роботи коммунального

підприємства Більшівцівської селищної ради відповідно до його
функціонального призначення щодо надання мешканцям громади якісних
послуг в галузі житлово-комунального господарства, а також збереження
робочих місць і надходжень до місцевого бюджету.

Цільове призначення коштів Програми:
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- покращення якості послуг;
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- на оплату податків та зборів;
- придбання матеріалів, запасних частин;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

3. Способи фінансової підтримки комунального підприємства
3.1. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється у

відповідності з Порядоком виділення та використання коштів з бюджету
Більшівцівської селищної ради у формі фінансової підтримки комунального
підприємства на 2022 рік.

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю
за її виконанням

4.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет
Більшівцівської селищної ради.



4.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми
здійснює відповідний виконавець та постійна комісія з питань планування
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

5. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних

призначень на її виконання, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний
рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Більшівцівська
селищної ради.

6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до напрямків

їхньої  діяльності;
- збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого –

комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади за
рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної
виплати заробітної плати;




