
Додаток 1 до програми
«Фінансова підтримка на покриття збитків
від господарської діяльності комунальним
підприємствам на 2021 рік»

Ресурсне забезпечення міської  програми
«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності

комунальним підприємствам на 2021 рік»
тис. грн.

Виконання програми Всього витрат на
виконання програми

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання програми 2021р.

1 2 3

Обсяг ресурсів
всього, в тому числі: 68000,0 68000,0

державний бюджет - -

обласний бюджет - -

міський бюджет 68000,0 68000,0

кошти не
бюджетних джерел

- -

____________________________



Додаток  2 до програми
«Фінансова підтримка на покриття збитків від
господарської діяльності Помічнянського ККП на

2021 рік»

Заходи  та фінансування  міської  програми
«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності

комунальним підприємствам на 2021 рік»

Орієнтовані обсяги
фінансування

(вартість),

тис. грн.

№
з/п Перелік заходів програми

Термін
виконання

заходу
Виконавці Джерела

фінансування

2021р.

Всього

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Проведення розрахунків на покриття
збитків від господарської діяльності
комунальним підприємствам за 2020 рік

2021 р. Помічнянський
ККП Міський бюджет 68000,0 68000,0

2.
Проведення розрахунків на покриття
збитків від господарської діяльності
комунальним підприємствам

щоквартально
2021 р.

Помічнянський
ККП Міський бюджет

Разом

__________________________________



Додаток  3 до програми
«Фінансова підтримка на покриття
збитків від господарської діяльності
комунальним підприємствам на 2021рік»

Розрахунок  фінансової підтримки
на покриття збитків від господарської діяльності комунального
підприємства _____________________________________________________

за ________________2021 року
(період)

тис. грн.
№ з/п Найменування Сума

1. Доходи всього
в т.ч. (розшифрувати)

2. Витрати всього
в т.ч. на
оплату праці
нарахування на заробітну плату
матеріали
комунальні послуги та енергоносії
поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування
обладнання
амортизацію
інші матеріальні витрати
інші витрати (розшифрувати)

3. Фінансові результати від діяльності без врахування суми
фінансової підтримки (ф№2)

3.1. прибуток
3.2. збиток
4. Витрати, які не підлягають відшкодуванню*
5. Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4)
6. Сума надання фінансової підтримки на покриття збитків, надана з

міського бюджету за звітний період
7. Коригування суми фінансової підтримки на покриття збитків на

наступний квартал

Керівник            ___________________ _________________
(підпис) (прізвище)

Головний
бухгалтер            ___________________ _________________

(підпис) (прізвище)

*витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи,пені), суми безнадійної дебіторської
заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрат з утримання об’єктів соціальної
інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і
фізкультурної роботи,витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової
різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від
списання неамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які мають безпосереднього відношення
до надання послуг підприємством.



_________________________
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