
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

IX сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 
 

03 червня  2021 року                                                                             № 272 

  
Про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального 

підприємства «МАЙНОВИК» Бережанської 

міської ради на 2021 рік 
  

    З метою забезпечення надійної роботи підприємства комунальної 

власності міської ради, згідно їх функціональних призначень щодо ефективного 

обслуговування об’єктів комунальної власності територіальної громади та 

реалізації статутних цілей підприємства, відповідно до ст. 20 Бюджетного 

кодексу України, керуючись п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійних 

комісій(Протокол №14 від 02.06.2021року ), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства 

«МАЙНОВИК» Бережанської міської ради на 2021 рік» (надалі - Програма) 

згідно додатку 1. 

2. «Фінансовому управлінню» міської ради забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів передбачених бюджетом Бережанської міської 

територіальної громади. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради здійснити організаційну роботу щодо виконання 

заходів Програми  

4. Копію Рішення направити відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради, відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія БАБИЧА. 
  
  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК 

  

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії міської ради  

від 03.06.2021р. №272 

  
  

ПРОГРАМА 
 фінансової підтримки 

Комунального підприємства «МАЙНОВИК» 

Бережанської міської ради 
на 2021 рік 

  
  

Замовник програми: 

Комунальне підприємство 

«МАЙНОВИК» Бережанської 

міської ради                                 

Олег ВЕНЧУР _________________ 

(підпис) 

 

                 
ПОГОДЖЕНО: 

«Фінансове управління » 

 Бережанської міської ради                        Олег ТИМАНСЬКИЙ     __________________ 

                                                                                                                             (підпис) 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

Зіновій ХАЛУПНИК 

 
_______________ 

(підпис) 

 

Відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

міської  ради 
 

Світлана КОВАЛИК 

 

______________  
(підпис) 

  
  

1. 1. 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 Розробники Програми Бережанська міська рада, 

відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування та 

архітектури міської ради 

4 Співрозробник Програми Комунальне підприємство 

«МАЙНОВИК» 

Бережанської міської ради 

5 Відповідальний виконавець Комунальне підприємство 

«МАЙНОВИК» 

Бережанської міської ради 

6 Терміни реалізації програми 2021 рік 

7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього 

тис. грн. 

 

 

100.00 



2. Загальні положення 
Програма фінансової підтримки Комунального підприємства «МАЙНОВИК»  

Бережанської міської ради на 2021 рік (далі – Програма) розроблена на виконання            

ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської 

діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна 

комунальної власності, оновленню матеріально-технічної бази, проведення 

капітального та поточного ремонту об’єктів комунальної власності, забезпеченню 

повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 
Комунальне підприємство «МАЙНОВИК» є стратегічно важливим 

підприємством для Бережанської міської територіальної громади, на яке покладено 

обов’язок збереження та ефективного управління комунальним майном Бережанської 

міської територіальної громади.  На даний час фінансовий стан комунального 

підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового 

навантаження, зростання цін за енергоносії, а також недостатньої кількості об’єктів 

комунальної власності. Такий стан справ призводить до порушень трудового 

законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання 

послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та 

ускладнює роботу комунального підприємства в цілому. 
Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, 

зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат 

підприємства призводить до нарахування йому значних штрафних санкцій та пені і, 

відповідно, до збільшення збитків підприємства. Вищенаведені чинники 

можуть призвести до зменшення у Підприємства власних обігових коштів для 

забезпечення належного виконання статутних завдань та функціональних обов’язків. 

3. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної 

діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом 

надання фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення статутного 

капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо ефективного 

обслуговування об’єктів комунальної власності територіальної громади, реалізації 

статутних цілей підприємства та спрямована на виконання наступних завдань: 
1. Покращення якості надання послуг; 
2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 
3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів 

комунальної власності Бережанської міської територіальної громади. 
4. Надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та 

реконструкції виробничих потужностей підприємства. 
5. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії. 
6. Придбання матеріалів, обладнання, оплати робіт, послуг для стабільної 

роботи підприємства 
7. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального 

підприємства. 

4. Заходи з реалізації Програми 
Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, 

спрямованих на розв’язання проблеми та досягнення мети: 
1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків 

(обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи 



поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від 

впровадження заходів, проектів. 
2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, 

прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення 

міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету. 
3. Прийняття відповідного рішення Бережанською міською радою. 
4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання 

підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням. 
5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює 

відповідний виконавець та постійна комісія з питань бюджету та фінансів міської 

ради. 

5. Фінансова забезпеченість Програми 
Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом: 
1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та 

інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку 

міського бюджету. 
2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду 

міського бюджету. 
3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є 

Бережанська міська рада. 
4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми. 

6. Очікувані результати 
Виконання Програми дасть можливість: 
1. Покращити якість надання послуг. 
2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємства. 
3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності 

підприємства. 
4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства. 

7. Система контролю 
1. Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет Бережанської 

міської ради. 
2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської 

ради з питань бюджету та фінансів; з питань економіки, промисловості, транспорту і 

зв’язку, контролю за використанням комунального майна,зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та 

етики. 
  

Розробник програми: 
Начальник відділу житлово-комунального  

господарства, містобудування  

та архітектури міської ради                                                                  З. ХАЛУПНИК 

  

Керівник Програми: 

Заступник міського голови                                                                    В. БАБИЧ 

  


