
 

Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVсесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

___ _______ 2021 року                                                           ПРОЕКТ  №521  

 

Про затвердження Програму фінансової 

підтримки комунальних підприємств 

Бережанської міської ради на 2022-2025 роки 

 
 

З метою забезпечення надійності роботи системи водопостачання та 

водовідведення, а також утримання та збереження комунального нерухомого 

майна та житлового фонду, який переданий на баланс комунального 

підприємства, керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, п. 22 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозиції постійних  комісій міської ради з питань бюджету, фінансів 

(протокол №30 від 24.11.2021року), з  питань   архітектури,  містобудування, 

житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, 

енергозбереження та енергоефективності (протокол  від 15.11.2021року),  сесія  

Бережанської  міської  ради  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки комунальних підприємств  

Бережанської міської ради  на 2022-2025 роки» (надалі – Програма,  

додається) 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради здійснити організаційну роботу щодо виконання 

заходів даної Програми. 

3. Дане рішення направити «Фінансовому управлінню» міської ради та  

відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради, відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради. 

4.  «Фінансовому управлінню»  міської ради  забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів передбачених  бюджетом міської територіальної 

громади на  відповідний рік. 



5. Контроль за організацією виконання рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, 

енергозабезпечення та енергоефективності та постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА      Ростислав  БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від           2021  року  №_____  

 

ПРОГРАМА  

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бережанської міської ради на 2022-2025 роки  

 

І. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

2 Підстава для розроблення Бюджетний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3 Розробник Програми Бережанська міська рада,  відділ 

житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

4 Співрозробник Програми Бережанське міське комунальне 

підприємство «Добробут» 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Бережанське міське комунальне 

підприємство «Добробут» 

6 Загальний обсяг фінансування    2800,0 тис. грн. 

7 Термін реалізації Програми 2022-2025 рік. 

 

ІІ. Загальні положення 

2.1. Сфера дії даної Програми охоплює комплекс комунальних 

підприємств міста, діяльність яких спрямована на надання послуг по 

водопостачанні та водовідведенні, утриманню водопровідних та водовідвідних 

мереж. Комунальні підприємства є однією з найважливіших сфер діяльності від 

ефективності роботи яких залежить життєдіяльність міста. Зовнішні мережі 

водопостачання та водовідведення частково зношені, обладнання застаріле 

морально і фізично, в результаті чого збільшується собівартість надання 

послуг, всі інженерні обладнання міських шляхів та споруд  потребують 

постійного і належного утримання, на що в свою чергу потрібні значні кошти, 

щоб розраховуватись з виконавцями послуг, які є складовими тарифу, 

своєчасно сплачувати працівникам підприємств заробітну плату та податки. 

2.2. Затрати енергетичних та трудових ресурсів на виробництво послуг 

значно вищі від їх вартості. В цілому реформування потребує законодавство, 

яке регулює діяльність підприємств житлово-комунального господарства, 

відношення до галузі і сама галузь. 

2.3. Враховуючи соціальну значимість підприємств житлово-

комунального господарства в житті та побуті населення Громади, важкий 

фінансово-економічний стан підприємств, погіршення екологічного та 



епідеміологічного стану, керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», розроблено дану Програму.  

 

ІII. Мета Програми 

Головна мета Програми:  
- забезпечення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення 

міста, зниження витрат на виробництво послуг, досягнення безперебійного, 

цілодобового забезпечення водопостачанням населення та підприємств міста, 

забезпечення високої якості надання послуг; 

- забезпечення належного збереження комунального майна, надання  

населенню якісних послуг, забезпечення стабільності роботи комунальних 

підприємств. 

 

ІV. Завдання та напрями виконання Програми 

Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними 

напрямками: 

- забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування 

комунальних підприємств міста; 

- спрямування зусиль та потенціалу підприємств на забезпечення 

високоякісного надання комунальних послуг; 

- збереження дієздатності підприємств та їх трудового потенціалу; 

- збільшення обсягів виробництва (надання) послуг; 

- оздоровлення фінансового стану підприємств, погашення заборгованості 

по платежах до бюджету; 

- збереження та підвищення заробітної плати працівникам на рівні 

законодавчо  встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати 

заробітної плати та за спожиті енергоносії; 

- покращення технічного забезпечення діяльності підприємства, якості 

надання житлово-комунальних послуг, впровадження новітніх технологій 

виробництва. 

 

V. Фінансування Програми 

5.1. Фінансування заходів здійснюється за рахунок: 

- коштів  бюджету міської територіальної громади ; 

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету  

міської територіальної громади  може змінюватись відповідно до рішень 

міської ради про внесення змін до бюджету  міської територіальної громади  на 

відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу бюджету міської 

територіальної громади. 

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Бережанська 

міська рада.  

Одержувачами коштів є Бережанське міське комунальне підприємство 

«Добробут» та інші комунальні підприємства, які надають житлово- комунальні 

послуги жителям громади. 



 

VІ. Порядок використання коштів бюджету міської територіальної 

громади , передбачених на реалізацію Програми 

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може 

надаватися на безповоротній основі комунальним підприємствам, засновником 

яких є Бережанська міська рада. Фінансова підтримка надається в межах 

бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради про міський 

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

бюджету міської територіальної громади.   

6.2. Фінансова підтримка може виділятися на покриття (відшкодування) 

поточних 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. 

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів бюджету міської 

територіальної громад витрати комунальних підприємств:  

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 

договорами; 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-

масової і фізкультурної роботи;  

- 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. 

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової 

підтримки є наявність: 

- звернення, подане отримувачем фінансової підтримки, погоджене 

відповідним відділом міської ради та заступником міського голови відповідно 

до розподілу їх функціональних обов’язків. 

 

VІІ. Очікувані результати від реалізації  Програми 

Виконання Програми дозволить:  

-створити умови для стабільної і беззбиткової роботи комунальних 

підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності;  

- кардинально покращити якість житлово-комунальних послуг; 

- забезпечити цілодобове водопостачання міста; 

-підвищити якісні і кількісні показники наданих підприємствами 

комунальної власності послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

- зменшити енергоємність виробничих процесів, що в свою чергу 

дозволить знизити тарифи на надання послуг; 

- покращити екологічну та епідеміологічну обстановку в місті; 

- підвищити комфортність умов проживання населення та запобігти 

погіршенню життя громадян. 

-забезпечити своєчасні розрахунки комунальних підприємств з бюджетами 

всіх рівнів; 



-забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та 

нарахувань на неї; 

-забезпечити своєчасність розрахунків за енергоносії. 

 

 

Секретар міської ради       Ірина  ЗАГНІЙНА 

 



 

Додаток до Програми 

 

Перелік напрямів, завдань і заходів  Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Бережани на 2022-2025 роки 

                                                                                                                                      тис.грн. 
№ 

п/п 

 

Назва 

напряму 

(пріоритетні 

завдання) 

Заходи програми Строк 

викон

ання 

Виконавці  Орієнтовні обсяги 

фінансування 

 

Джере-ла 

фінан-

суван-ня 

Очікуваний 

результат 

2022 2023 2024 2025 Всьог

о 

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальним 

підприємствам 

міста 

-зміцнення матеріально-технічної 

бази комунальних підприємств; 

-сприяння створенню належних 

умов для здійснення 

комунальними підприємствами 

своєї поточної діяльності по 

виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам міста; 

-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 

2022-

2025 

Виконавчи

й комітет 

міської 

ради, 

Бережанськ

е міське 

комунальне 

підприємст

во 

«Добробут» 

 

500,0 

 

700,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

2800,

0 

Бюджет 

міста 

Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунальних 

підприємств  

відповідно до  

їх 

функціональн

их призначень 

 ВСЬОГО:    500,0 700,0 800,0 800,0 2800,

0 
  

 

                                      Секретар міської ради      Ірина   ЗАГНІЙНА 


