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ПРОГРАМА 
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м. Деражня – 2023 рік 



Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ житлово-комунального господарства та 

благоустрою.  

 

2. Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства та 

благоустрою.  

 

3. Співрозробники Програми КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

КП «Деражнянський міськводоканал» 

 

4. Головний розпорядник 

коштів 

 

Деражнянська міська рада в особі голови 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

1. Відділ житлово-комунального господарства 

та благоустрою.  

2. Комунальні підприємства міської 

територіальної громади 

 

6. Строк реалізації Програми 2023 - 2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Деражнянської міської  

територіальної громади; 

субвенція з обласного бюджету; 

кошти комунальних підприємства; 

інші джерела, незаборонені законодавством. 

 

8. Орієнтовний загальний 

обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього, 

тис. грн. 

в межах виділених коштів: 

 

2023 - 467,0 

2024 - 100,0 

2025 - 100,0 

 



Загальні положення 

Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних  підприємств КП 

«Деражнянська ЖЕК № 1» та КП «Деражнянський міськводоканал» міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки (далі - Програма) розроблена у 

відповідності до вимог Конституції України, на виконання статті 91 Бюджетного 

кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

Основною метою діяльності підприємств житлово-комунального господарства 

є організація благоустрою населених пунктів Деражнянської міської територіальної 

громади, утримання зелених насаджень, паркової зони, збирання, транспортування, 

розміщення побутових відходів та інших послуг  в галузі благоустрою всієї ТГ,  

оновлення виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і 

своєчасного внесення платежів  до бюджету, надання інших послуг в галузі  житлово- 

комунального господарства. 

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, 

є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові 

явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до 

подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному 

господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні 

ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та 

бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення 

позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення 

житлово-комунального підприємства та розвитку комунальної інфраструктури. 

У структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають 

енергоресурси, витрати на заробітну плату та матеріали. 

 

1. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності 

комунальних підприємств, подальше вдосконалення якості послуг, які надають 

комунальні підприємства, збереження майна спільної власності територіальної 

громади міської ради, шляхом надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам, які надають мешканцям об’єднаної територіальної громади послуги в 

галузі житлово-комунального господарства. Використання фінансової підтримки 

спрямована на виконання наступних завдань: 

- підвищення якості надання послуг; 

- покращення якості питної  води та санітарного благополуччя населення; 

- забезпечення раціонального використання, збереження та підвищення 

експлуатаційної привабливості майна спільної власності територіальної громади  

міської ради, утримання паркової зони; 

- здійснення статутної діяльності підприємств; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств (придбання  нової техніки  

для покращення надання послуг, ремонт будівель); 

- виготовлення дозвільної документації; 

- забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування підприємств; 



- покращення технічного оснащення підприємств й підвищення їх виробничої 

ефективності, упорядкування та належного утримання майна; 

- поповнення статутного капіталу об’єктів сфери комунального господарства; 

- забезпечення населених пунктів централізованим  водопостачанням  та 

водовідведенням; 

- утримання мережі вуличного та паркового освітлення; 

- забезпечення технічної підтримки організації, розвиток виробничої бази 

комунальних підприємств ; 

- своєчасне  проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів  і споруд, 

мереж та комунікацій,  залучення коштів для оновлення виробничих  потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- придбання спеціальної техніки, засобів,  устаткування та спецодягу. 

 

2. Шляхи і порядок реалізації Програми 

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, 

спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети: 

- визначення обсягів коштів у міському бюджеті на фінансування заходів даної 

Програми; 

- визначення умов, форм, порядку та використання коштів місцевого бюджету 

для фінансування визначених завдань; 

- формування ефективного і прозорого механізму фінансового забезпечення 

діяльності та розвитку виконавчих органів; 

- комунальні підприємства, що потребують отримання фінансової підтримки, 

оформлює клопотання на головного розпорядника коштів міського бюджету з 

обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. 

 

Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних 

призначень міського бюджету та в залежності від наявного фінансового ресурсу 

міського бюджету; 

Фінансова підтримка може виділятися на покриття витрат комунальних 

підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої 

відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не 

покриваються доходами підприємства. 

Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати 

комунальних підприємств: 

– на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 

договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); 

– на відрахування профспілковим організаціям; 

– 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. Фінансова підтримка комунальним 

підприємствам не має системного характеру. 

 

 



3. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом: 

- внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та 

інвестування в необоротні активи за рахунок загального та спеціального фонду - 

бюджету розвитку міського бюджету; 

- надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду 

міського бюджету; 

- обсяги фінансування Програми зазначені у Додатку до Програми. 

 

4. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть можливість та вплине на: 

- забезпечення збереження комунального майна міської територіальної 

громади; 

- покращить якість надання послуг комунальними підприємствами, що 

надаються населенню  громади у сфері благоустрою, житлово-комунального, тощо. 

- безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх 

 функціональних призначень; 

- забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємств; 

- забезпечить здійснення найбільш ефективного і якісного виконання статутної 

діяльності підприємств; 

- покращить автотранспортне забезпечення  комунальних підприємств, за 

рахунок придбання  спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання; 

- покращення санітарного благополуччя населення. 

- ефективному використанню майна, що належить до  комунальної власності 

територіальної громади.   

 

5. Контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом міської 

ради. 

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. 

Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з міського 

бюджету за результатами своєї діяльності, подає щоквартально до 20 числа місяця, 

що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові 

звіти з пояснювальною запискою. 

 

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 



                                                                                                                                                                                                                                 Додаток  

до Програми 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади  

на  2023-2025 роки 
 

Завдання Заходи 

Термін 

викона

ння 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансуван - 

ня 2023 р. 

Обсяг 

фінансуван

ня 2024 р. 

Обсяг 

фінансуван

ня 2025 р. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6   7 

Своєчасне 

проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтів об’єктів  

і споруд, 

залучення коштів 

для оновлення 

виробничих  

потужностей та 

зниження рівня 

аварійності 

об’єктів, 

раціональне 

використання та  

збереження 

майна, що 

належить до 

спільної власності 

територіальної 

громади 

 

 Поточний ремонт 

будівель, встановлення 

вікон, придбання: 

обладнання до системи 

опалення та подачі теплої 

та холодної води, води 

будівельних матеріалів: 
 

- придбання  

водонагрівачів - 99,0 тис. 

грн.: 

- ремонт електромережі, 

придбання 

світильників,електроустат

кування, та електрокабеля 

- 110,0 тис. грн.; 

- ремонт системи 

опалення, придбання 
труб, фасанини, 

комплектуючого 

сантехнічного 

обладнання, запірної 

арматури,електротоварів,б

удівельних матеріалів - 

99,0 тис. грн. 

 

2023-

2025 

 

Бюджет 

Деражнянської 

міської 

територіальної 

громади 

 

 

467 тис грн. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Збереження 

майна ,що 

належить до 

спільної 

власності  

міської 

територіальної 
громади. 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1»  

308,0 тис. грн 

 

  



- придбання та 

встановлення  труб для  

води та 

водовідведення,фасанини,

запірної арматури - 99,0 

тис. грн. 

- придбання водяних  

насосів та станцій 

регулювання 

тиску,комплектуючих до 

них - 60,0 тис. грн.: 
 

КП 

«Деражнянський 

міськводоканал» 

159,0 тис. грн. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                   Андрій КОВПАК 


