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1. Загальні положення
Законодавчою основою для розроблення Програми «Фінансова підтримка

на покриття збитків від господарської діяльності комунальним підприємствам
на 2021 рік»  (надалі Програма) є Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про житлово-комунальні послуги» та стаття 91 Бюджетного кодексу
України.

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальне підприємство
потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його
фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш
ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності
Помічнянської міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної
бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

2.  Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма,
цільова група та кінцеві бенефіціари

Комунальне підприємство Помічнянський комбінат комунальних
підприємств є стратегічно важливим підприємством для м. Помічна, яке
забезпечує більшу частину міста централізованим водопостачанням. На даний
час фінансовий стан комунального підприємства є критичним через податкове
навантаження, збільшення ціни на електроенергію та збільшення розміру
мінімальної заробітної плати. Ці фактори зумовлюють встановлення
економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх не підйомними для
споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства,
в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг
комунальним підприємством, унеможливлює придбання необхідної техніки,
якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального  підприємства в цілому.

Діючі тарифи на послуги комунального підприємства не повністю
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги
наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними
підприємствами, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці,
придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до
збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі
розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими
податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії,
інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних
штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств. За
даними підприємства за 2020 рік Помічнянський ККП  отримало збиток від
господарської діяльності в розмірі 68,0 тис. грн.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у підприємства власних
обігових коштів для забезпечення у місті належного водопостачання.



Кінцевими бенефіціарами Програми є жителі міста Помічна, які будуть
отримувати вчасно якісні житлово-комунальні послуги.

Програма відповідає пріоритетним напрямкам розвитку міста визначених
у Програмі економічного і соціального розвитку міста Помічна на 2021 рік, а
саме: пріоритету в комунальній сфері, а саме «Підвищення рівня благоустрою
міста та збереження стабільної роботи комунальних підприємств міста;

та Стратегічному плану розвитку міста Помічна до 2028 року, а саме
напрямку: «Якісний рівень життя міської громади».

Дану програму розроблено вперше.
3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є запровадження механізмів покриття збитків від
господарської діяльності шляхом надання фінансової підтримки з міського
бюджету комунального підприємства Помічнянський ККП та для забезпечення
надання мешканцям міста якісних послуг з централізованого водопостачання,  та
послуг  з  вивезення  ТПВ.

Основне завдання програми:
- виділення з міського бюджету фінансової підтримки на покриття збитків

підприємству від господарської діяльності, зменшення збитковості, запобігання
банкрутства підприємства, забезпечення надання підприємствами якісних
житлово-комунальних послуг.

4. Вимоги щодо використання бюджетних коштів
4.1.Фінансова підтримка може виділятись виключно на покриття

(відшкодування) збитків комунальним підприємствам, які виникли в процесі
господарської діяльності відповідно до основних функцій визначених статутом
підприємств, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у
випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємств згідно із
розрахунком (додаток 3 до Програми) додається.

Кошти фінансової підтримки спрямовуються на погашення кредиторської
заборгованості:

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати (за виключенням
премій, стимулюючих виплат);

- за спожиті енергоносії;
- сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету;
Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати

комунальних підприємств :
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними

договорами;
-  на сплату податку на прибуток, штрафних санкцій і пені;



-  на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із
основним напрямком діяльності підприємства.

4.2. Сума фінансової підтримки підприємству не може перевищувати суми
збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за звітний період
згідно  з формою 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
без врахування отриманої з бюджету суми фінансової підтримки.

4.3. Якщо у  звітному періоді, з урахуванням суми отриманої з міського
бюджету фінансової підтримки на покриття збитків від основної діяльності
поточного року підприємство отримало прибуток відповідно до форми 2 «Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), то у наступному за звітним
кварталом сума фінансової підтримки за плановими розрахунками підприємства
зменшується на суму отриманого прибутку.

4.4. В разі, якщо разом із сумою наданої фінансової підтримки за рік
згідно з  формою 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Підприємство отримало прибуток, то фінансова підтримка в сумі отриманого
прибутку підлягає поверненню до міського бюджету в І кварталі наступного
року.

4.5. Головному розпоряднику бюджетних коштів при реалізації програми
застосовувати «Порядок використання коштів, передбачених в міському
бюджеті на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та
іншим організаціям за рахунок міського бюджету на виконання програм»
затвердженого рішенням Помічнянської міської ради 8-го скликання від
04.03.2021 року № 173.

5. Звітність про використання бюджетних коштів та здійснення
контролю  за виконанням Програми

5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів є Помічнянська міська
рада.

5.2. Відповідальним виконавцем програми  та одержувачем коштів на
виконання заходів Програми є Помічнянський комбінат комунальних
підприємств. Щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним
кварталом, підприємство надає головному розпоряднику бюджетних коштів
звіти про результати фінансово-господарської діяльності підприємства формою
№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  та
розрахунок згідно з додатком 3 до Програми, відповідно до якого проводиться
коригування сум фінансової підтримки на покриття збитків.

Головний розпорядник бюджетних коштів щоквартально проводить аналіз
результатів фінансово-господарської діяльності одержувача бюджетних коштів,
стану використання бюджетних коштів та не пізніше 25 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, подає фінансовому відділу міської ради свої



пропозиції щодо коригування фінансової підтримки на покриття збитків в
наступному за звітним кварталі.

Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюється в установленому законодавством порядку. Відповідальність за
цільове використання бюджетних коштів покладається на одержувача
бюджетних коштів.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій,
пов’язаних з використання  бюджетних коштів здійснюється відповідно до
Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого
наказом Міністерством фінансів України № 938 від 23.08.2012 року».

5.3. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює
Помічнянська міська рада

5.4. Виконавиць один раз в рік звітує на засіданні постійної депутатської
комісії міської ради з питань  будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.

6. Фінансова забезпеченість Програми
6.1.Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження

бюджетних призначень на її виконання, передбачених в міському бюджеті на
відповідний рік з врахуванням розділу 4 програми.

6.2. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до програми.

7. Внесення змін до міської програми
7.1. Коригування напрямів діяльності, заходів та обсягів, джерел

фінансування Програми здійснюватиметься за необхідністю.
7.2. Рішення про внесення змін до Програми приймається міською радою.

8. Припинення виконання міської програми
8.1. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого

строку її реалізації. Відповідний виконавець складає заключний звіт про
результати виконання програми подає його для розгляду постійній депутатській
комісії міської ради з питань  будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.

8.2.Виконання міської програми припиняється достроково в разі:
- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що

унеможливлює виконання міських програм;



- припинення фінансування заходів і завдань програми - за спільним
поданням відповідального виконавця програми, міського фінансового
управління;

- втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного
висновку відповідального виконавця програми, управління економіки та
міського фінансового управління.

Рішення про дострокове припинення виконання міської програми
приймається міською радою.

_________________________


