
                                                                                                                         Додаток  
                                                                                                             До рішення   №            /VII 
                                                                                                             від              2019 
                                                                                                             Софіївської селищної ради 

 
              
  

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунальних підприємств Софіївської селищної ради на 2019-2021 

роки 
 

1.Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

2. Підстава для розроблення 
 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

4. Співрозробники Програми - 

5. Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

5.1. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Софіївської селищної 
ради 

6. Учасники програми Софіївська селищна рада, КП «Софіївське»,  
 КП «Мігея» 

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 
7.1. Етапи виконання Програми  І-й етап – 2019 рік  
  ІІ-й етап – 2020 рік 
  ІІІ-й етап – 2021 рік 
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми  
селищний бюджет  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для  
реалізації Програми, тис.грн.: 

Всього: 
 
 

2019 
 
 

2020 
 
 

2021 
 
 

9.1. у тому числі:  
9.1.1. коштів селищного бюджету  1300,1 3482,0 3700,0 
9.1.2. коштів інших джерел  2233,2 1400,0 1400,0 
 
 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 
Для забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих документах, комунальні 
підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме більш 
ефективному використанню комунального майна міста, оновленню виробничих потужностей, 



зміцненню матеріально-технічної бази підприємств та забезпеченню повного і своєчасного 
проведення розрахунків з бюджетом.  
 
 
 

3. Визначення мети Програми 
 
Основною метою Програми - є забезпечення стабільної роботи  комунальних підприємств та 
забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що 
сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню міста та, в 
цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності. 
Кошти  спрямовуються: 
- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 
- на покращення якості послуг; 
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 
- на оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини чистого 
прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних 
санкцій і пені, за спожиті енергоносії; 
- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи 
підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу. 
 
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 

строки та етапи виконання 
 
4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності до чинного 
законодавства за рахунок коштів селищного бюджету   в межах бюджетних призначень,  
затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми). 
4.2. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі листа-
подання (клопотання) комунальних підприємств з наведеним обґрунтуванням щодо 
необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства за рахунок поповнення статутного 
фонду шляхом інвестування у необоротні активи через перерахування коштів з рахунку, 
відкритому в органі Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 
бюджетних коштів. 
4.3. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам передбачає здійснення внесків 
до їх статутних фондів за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку селищного 
бюджету. 
4.4. Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Софіївської селищної ради.  
Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, установи та організації, перелік 
яких затверджується рішенням про селищний бюджет на відповідний рік та може змінюватись 
протягом бюджетного періоду відповідними рішеннями про внесення змін до селищного 
бюджету.  
 

5. Перелік завдань і заходів Програми 
 
Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є: 
зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; 
сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї 
поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам громади; 



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 комунальних 
підприємств (додаток 2 до Програми). 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
6.1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради здійснює координацію та контроль за 
виконанням заходів Програми. 
6.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець 
та постійно діючі комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного 
розвитку і з питань земельних відносин, архітектури та будівництва. 
 
 
 
 
Секретар селищної ради                                     Л. НАЗАРЕНКО



                                                                                                                                          Додаток 1 
                                                                                                до «Програми фінансової підтримки  
                                                                                                комунальних підприємств  
                                                                                                Софіївської селищної ради  
                                                                                                на 2019-2021 роки» 
 
 
 

 
Обсяг фінансування «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Софіївської селищної ради на 2019-2021 роки» 
 

№ 
п/п 

Напрямки фінансової 
підтримки комунальних 

підприємств 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Всього: 2019 2020 2021 
1. Фінансова допомога на 

поточні видатки підприємств 
    

2. Фінансова допомога на 
капітальні видатки 
підприємств 

    

 Разом     
 
 
 
 

Секретар селищної ради                                                         Л. НАЗАРЕНКО 
      



                                                                                                                                    Додаток 2 
                                                                                        до «Програми фінансової підтримки  
                                                                                        комунальних підприємств  
                                                                                        Софіївської селищної ради  
                                                                                        на 2019-2021 роки» 
 
 Напрями діяльності та заходи «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Софіївської селищної  ради на 2019-2021 роки» 
 

№з\п Перелік заходів 
програми 

Строк 
викона

ння 
заходу 

Викона
вці 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн., у т.ч. Очікуваний 

результат Всього 2019 2020 2021 

1 Надання 
фінансової 
підтримки 
комунальним 
підприємствам в 
т.ч.: 

2019-
2021 

 Селищний 
бюджет 

    Створення умов для 
стабільної і 
беззбиткової роботи 
комунальних 
підприємств при 
здійсненні своєї 
господарської 
діяльності 

1.1. Придбання 
подрібнювача 
гілок для 
забезпечення 
належного 
утримання 
зелених насаджень 
по всій території 
громади 

 
 
 
2019 

 
 
 
КП 
«Софіїв
ське» 

 
 
Селищний 
бюджет 

 
 
 
 
94,8 

 
 
 
 
94,8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Забезпечено 
належного 
утримання зелених 
насаджень по всій 
території громади 

1.2. Придбання 
техніки для 
обслуговування 
доріг та тротуарів  

 
 
2019 

КП 
«Софіїв
ське» 

 
Грантова 
допомога 

 
 
1250,8 

 
 
274,1 

 
 
300,0 

 
 
300,0 

Придбано техніку 
для обслуговуван-
ня доріг та 
тротуарів 

1.3. Проведення 
реконструкції 
тротуарів (по вул. 
Степова, 
Больнична, 
Поштова в смт 
Софіївка) 

 
2019 

КП 
«Софіїв
ське» 

Селищний 
бюджет 

 
1100,7 

 
1100,7 

 
3382,0 

 
3600,0 

Проведено 
реконструкцію 
тротуарів 

1.4. Придбання 
матеріалів для 
проведення 
реконструкції 
тротуарів (по вул. 
Степова, 
Больнична, 
Поштова в смт 
Софіївка) 

 
 
2019 

 
КП 
«Софіїв
ське» 

 
Грантова 
допомога 

 
 
982,4 

 
 
982,4 

 
 
1000,0 

 
 
1000,0 

Придбано матеріали 
для проведення 
реконструкції 
тротуарів 

1.5. Придбання 
матеріалів для 
облаштування 
кузні та інших 
об’єктів.  

 
 
2019 

КП 
«Софіїв
ське», 
виконк
ом 

Селищний 
бюджет 

 
 
104,6 

 
 
104,6 

 
 
100,0 

 
 
100,0 

Придбано 
матеріалів для 
облаштування кузні 
та інших об’єктів. 

1.6. Придбання 
матеріалів для 
облаштування 
кузні та інших 
об’єктів.  

 
 
2019 

КП 
«Софіїв
ське», 
виконк
ом 

Грантова 
допомога 

 
 
121,0 

 
 
121,0 

 
 
100,0 

 
 
100,0 

Придбано 
матеріалів для 
облаштування кузні 
та інших об’єктів. 

 
Секретар селищної ради                                                  Л. НАЗАРЕНКО



        
                                                                                                                              Додаток 3 
                                                                                        до «Програми фінансової підтримки  
                                                                                        комунальних підприємств  
                                                                                        Софіївської селищної ради  
                                                                                        на 2019-2021 роки» 

 
 
 

Порядок 
виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової 

підтримки комунальних підприємствам Софіївської селищної ради. 
 

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з селищного 
бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальним підприємствам в рамках 
«Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств Софіївської селищної ради на 
2019-2021 роки». 

2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 
Бюджетного кодексу України, статей 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статті 143 Конституції України. 

3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення 
належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, 
вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг 
населенню в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою сіл та селища,  з 
метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Софіївської ОТГ і 
сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, 
відповідно до затверджених селищною радою програм. 
   4. Фінансова підтримка комунальним підприємствам здійснюється засновником за 
рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням селищної  ради 
про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою, в межах надходжень до 
селищного бюджету. 
      Фінансова підтримка селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок 
до статутного капіталу комунального підприємства, використовується шляхом 
зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку. 
На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими 
як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету у вигляді внесків до 
статутного капіталу комунального підприємства. 

5.  Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює 
клопотання на головного розпорядника коштів селищного бюджету з обґрунтуваннями та 
відповідними розрахунками. 

6. Закупівля автомобільного транспорту, спецехінки, необхідного устаткування, 
обладнання, товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними 
підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку. 

7. Фінансова підтримка може виділятися  на покриття  витрат комунальних підприємств, 
які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і 
завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що 
зазначені у статуті, у випадку  якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства. 

8. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати 
комунальних підприємств: 
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і 
фізкультурної роботи; 
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до 
бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені; 
-  на надання спонсорської і благодійної допомоги; 



- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком 
діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і 
завданням Програми. 

9. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є наявність: 
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із 
фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки; 
- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік; 
- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ 
тарифів на надання послуг. 
   10. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує 
керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової 
підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за 
потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, 
підприємство надає головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з 
пояснювальною запискою до нього. 
   11. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим 
використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 
   12. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за 
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, 
регістрів і звітності. 
   13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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