
 

УКРАЇНА 

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА 

 РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Вісімнадцята сесія VІІІ скликання 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
  

Від 21 червня 2022 року № 702 

смт. Великий Бичків 
 

Про внесення змін в  Програму фінансової  

підтримки комунальних підприємств 

у   Великобичківській  селищній 

територіальній громаді на 2021-2023 роки,  

затвердженої рішенням 11(позачергової) 

сесії VIII скликання від 22.10.2021р.№ 482, 

з внесеними змінами від 23.12.2021р№ 590, 

від 17.02.2022р. №643.  

  

Розглянувши Програму фінансової підтримки комунальних підприємств у 

Великобичківській селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки, 

керуючись ст.26 п.22, ст.36  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Великобичківської селищної ради,- 

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни в  Програму фінансової підтримки комунальних підприємств у  

Великобичківській територіальній громаді на 2021-2023 роки затвердженої 

рішенням 11 (позачергової) сесії VIII скликання від 22.10.2021р. №482, з 

внесеними змінами від 23.12.2021р. №590, від 17.02.2022р. №643, а саме розділ 

1. Паспорт та розділ 6. Фінансове забезпечення Програми викласти в такій 

редакції: 

 
1.Паспорт 

 

1 Ініціатор розроблення програми Великобичківська селищна рада 

2 Розробник програми Виконком Великобичківської селищної 

ради 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконком та комунальні підприємства 

Великобичківської селищної ради 

4 Термін реалізації програми 2021-2023 роки 



5 Перелік джерел фінансування, які 

беруть участь у виконанні програми 

Селищний  бюджет 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для виконання Програми за кошти 

селищного бюджету 

2021 рік 2022 рік 

1 000,00 8 408 900,00 

6. Фінансове забезпечення Програми. 

  6.1 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі 

рішення за поданням виконавчого комітету селищної ради, визначених суб ҆єктів 

селищної комунальної власності, з обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної 

фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету або інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

           6.2 Загальний обсяг видатків з селищного бюджету на виконання Програми 

становить  2021- рік – 1000,00 грн., по спеціальному фонду. 2022 рік – 8 408 900,00 грн.: 

загальний фонд – 8 337 900,00грн. 

спеціальний фонд – 71 000,00грн. 

 

№з/п  

 

Найменування заходу 

 

Термін 

викона

ння 

Орієнтована вартість, грн 

2021 рік 

спеціаль

ний фонд 

2022 рік 

загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

1 Надання поточних 

трансфертів 

підприємствам 

    

 Підтримка 

Великобичківського 

ВЖКП  

2022 

рік 

 6 930 000,00 70 000,00 

 

 Підтримка Коб. 

Полянського ВЖКП 

2022 

рік 

 400 900,00  

 Підтримка КП 

«Великобичківська 

їдальня 

Великобичківської 

селищної ради» 

2022 

рік 

 1 007 000,00  

2 Здійснення внесків у 

статутний капітал 

комунальних підприємств 

відповідно до 

законодавства 

 2021- 

2022 

рік 

1 000,00  1 000,00 

 Разом  1000,00 8 337 900,00 71 000,00  

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, охорони  здоров'я, соціальної політики, культури, спорту, фізичного виховання 

та релігії (Піцура Т.П.) 

 

Селищний голова                                                              Олег БУРСА 
 



                                                Затверджено: 

                                                                                                      рішенням 18 сесії 8-го скл.  

                                                                                                      Великобичківської селищної ради 

                                                                                                      від  21.06.2022р. № 702 

                                                                                    

                                                            

 

Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств  

у Великобичківській селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки 

 

1.Паспорт 

 

1 Ініціатор розроблення програми Великобичківська селищна рада 

2 Розробник програми Виконком Великобичківської 

селищної ради 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконком та комунальні 

підприємства Великобичківської 

селищної ради 

4 Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

5 Перелік джерел фінансування, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний  бюджет 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для виконання Програми за 

кошти селищного бюджету 

2021рік 2022 рік 

1 000,00 8 408 900,00 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв ̓язання якої спрямована Програма. 

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств на 2021-2023 

роки(далі- Програма) розроблена з метою забезпечення ефективного управління 

та використання майна комунальної власності шляхом досягнення стабільної 

діяльності підприємств. 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації та покращенню їх 

фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш 

ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню 

виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного 

внесення платежів до бюджету. 

Програма розповсюджується на суб ҆єкти господарювання комунальної 

форми власності, які здійснюють господарську діяльність для задоволення 

потреб територіальної громади Великобичківської селищної ради, засновником 



яких є Великобичківська селищна рада, та уповноважені органи, яким передані 

в управління суб ̓єкти комунальної власності. 

3. Мета та завдання Програми. 

  Метою Програми є забезпечення забезпечення стабільної діяльності 

комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання 

фінансової підтримки комунальним підприємствам, спрямованої на виконання 

наступних завдань: 

1. Здійснення статутної діяльності комунальних підприємств; 

2. Забезпечення раціонального використання і збереження комунального 

майна, розвиток матеріальної бази підприємств. 

 

4.  Напрямки виконання Програми.           

                                    

 Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними 

напрямками: 

1. Забезпечення безперебійного функціонування комунальних 

підприємств територіальної громади; 

2. Своєчасна виплата заробітної плати; 

3. Сплата податків; 

4. Забезпечення статутної діяльності підприємств; 

5. Організація надання послуг; 

6. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств. 

 

5. Обгрунтування шляхів та порядок реалізації Програми. 

 

   5.1 Фінансова підтримка селищного бюджету здійснюється шляхом: 

1. Внесків у статутний капітал суб ҆єктів господарювання відповідно до 

законодавства (за рахунок коштів бюджету розвитку); 

2. Надання поточних трансфертів підприємствам (установам, 

організаціям) для покращення фінансового стану підприємства ( за 

рахунок коштів загального фонду та коштів бюджету розвитку). 

У випадку виділення коштів у статутний капітал суб ҆єктів 

господарювання, вносяться відповідні зміни до установчих документів 

комунальних підприємств, які реєструються у встановленому чинним 

законодавством України порядку. 

5.2 Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження заходів, 

спрямованих на розв ̓язання проблеми та досягнення мети: 

1. Надання комунальними підприємствами відповідному виконавчому 

органу , визначеному органом управління суб ҆єкта селищної 

комунальної власності, розрахунків (обгрунтування) необхідності 

виділення відповідної фінансової підтримки для подальшого 

узгодження з відповідними відділами та заступником селищного голови 

відповідно до розподілу їх функціональних обов ̓язків; 



2. За умови позитивного висновку щодо фінансової підтримки 

комунальних підприємств за рахунок коштів селищного бюджету, 

відповідні відділи здійснюють підготовку та подають матеріали у 

встановленому порядку на розгляд профільних постійних депутатських 

комісій селищної ради для внесення на розгляд Великобичківської 

селищної ради або виконавчого комітету селищної ради; 

3. Забезпечення використання підприємствами виділених коштів у 

повному обсязі за цільовим призначенням. 

5.3 Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися 

комунальним підприємствам, засновником яких є Великобичківська 

селищна рада. 

5.4 Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) 

витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської 

діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у разі 

якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства. 

5.5 Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних 

призначень ,встановлених рішенням селищної ради про місцевий бюджет 

на відповідний рік за цією Програмою, та в межах надходжень до 

селищного бюджету. 

6. Фінансове забезпечення Програми. 

  6.1 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі 

рішення за поданням виконавчого комітету селищної ради, визначених суб ̓єктів 

селищної комунальної власності, з обґрунтуванням щодо необхідності 

відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів селищного бюджету або 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
           6.2 Загальний обсяг видатків з селищного бюджету на виконання Програми 

становить  2021- рік – 1000,00 грн., по спеціальному фонду. 2022 рік – 8 408 900,00 грн.: 

загальний фонд – 8 337 900,00грн. 

            спеціальний фонд – 71 000,00грн. 

 

№з/п  

 

Найменування заходу 

 

Термін 

викона

ння 

Орієнтована вартість, грн 

2021 рік 

спеціаль

ний фонд 

2022 рік 

загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

1 Надання поточних 

трансфертів 

підприємствам 

    

 Підтримка 

Великобичківського 

ВЖКП  

2022 

рік 

 6 930 000,00 70 000,00 

 

 Підтримка Коб. 

Полянського ВЖКП 

2022 

рік 

 400 900,00  

 Підтримка КП 

«Великобичківська 

їдальня 

2022 

рік 

  1 007 000,00  



Великобичківської 

селищної ради» 

2 Здійснення внесків у 

статутний капітал 

комунальних підприємств 

відповідно до 

законодавства 

 2021- 

2022 

рік 

1 000,00  1 000,00 

 Разом  1000,00 8 337 900,00 71 000,00  

6.2 Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів 

селищного бюджету може змінюватися відповідно до рішення 

селищної ради про внесення змін до бюджету селища на відповідний 

період, виходячи з наявного фінансового ресурсу селищного бюджету. 

6.3 Головним розпорядником коштів селищного бюджету на виконання 

заходів Програми є виконавчий комітет Великобичківської селищної 

ради. 

 

7. Очікувані результати від реалізації Програми. 

   Виконання Програми надасть змогу: 

- Забезпечити раціональне використання і збереження комунального 

майна, розвиток матеріальної бази підприємств; 

- Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання визначеної 

статутної діяльності підприємств; 

- Забезпечити прибуткову діяльність комунальних підприємств та 

своєчасне внесення передбачених законодавством платежів до 

бюджету; 

- Захистити працівників підприємств селищної комунальної власності, 

які перебувають у стані ліквідації або банкрутства. 

Здійснення контролю за ходом реалізації Програми покладається на     

Великобичківську селищну  раду та її виконавчий комітет. 

 

 

 

 

Секретар ради       Валентина БОЖУК 
 


