
до

вiд 15.12

фiнансов оi пiдтриr#:ffihьних пiдприемств
Вишневоi MicbKoi ради

на 202З piK

ii Вишневоi Micbkoi
VIII СКЛИКаННЯ



змIст

стор.

1. Паспорт Програми 
З

2, Визначення проблеми, нарозв'язання якоi спрямована Прогр ама 4
З. Мета та завдання Програми 

4
4. Напрями виконанЕя Програми 

45' Обгрунтування rцляхiв та порядок реалiзацii Програми 5
6. Фiнансове забезпечення Програми 

6
7. Очiкуванi результати вiд реалiзацii Програми 6
8' Система управлiння та контролю за виконанням Програми. 7



Пр о г р а м' ф'' u 
: :_:-a'J; #nn # 

oJ 
r, 

" 
u r, ь н и х п iд п р и е м с т вВишневоТ мiськоi рчд" на 2023 piK

j " '-*l,---

i ' i'*Цiu'"Р 
рЪiр;а;Й" ПрБ.ра,;-iл*,,у;;й- ;;йi,Ё,- в;й;;ц

] i 
r--I-*дlддд

i ; iВИШневоi мiсъкоi. ради: ''урт,,, ij i i..IКБ м- Вишн."";, ..ГУКГ'- ' 
;i l j' 'Вишнiвсъка мунiципалъна- ii i iкомпанiя'', j

i1
':;,gйоuiд*i,йй ;,*й;;.ц;-- - bi:H;#iiH:::uj9^з,"Iiii iiflii::З_ТьнийВиконаВецъ ;ЁrпЬ"u"чийкомiтетвишн.;ЪТ'- j

Jrrрограми i .__ --лл- дrvrvllrvr r_r,Ylll|tlgt -_

l iMrcbKoT ради, комунальнi 
!

i iпiдприемства Вишневоi мiськоi i

i i;^::__,^ 
л,/I\gPEJl wlнансУВання, якi iБюджет Вишневот Mici,j i.epyTb участъ у виконаннi iтериторi*""оi:$;;;;;i _ __rЦл_ограми ij ;*-Т; --* *-- 
:. -* *. j

i

?:1_:""й орЙЙБЙГ"б.- **iý000,0;;.-p". ----i
1нансових pecypciB, необхiдних j ^ ^' 

ji i\р,".гruulзих pecypclB, необхiдних i j

i iДЛя виконання Програми за i ii I :Lт.л.л;,л j..л:-. 
i

*- _, . ..,.......,.....,,,,,,.,,,,,,.,...........,,,,,J



4

2, Визначення проблем и, нарозвrязання якот спрямована

, Програма фiнансовоi,'^*#ii!l*i;*ьlих пiдприемств вишневоiмiсъкоТ ради ni zоzз piK (дй - Про"рur"j рJр"олена . 
^n.rо'o 

забезпеченняефективного управлiн,"t,u u"пЬр"Ъruопi"iutru комунально[ власностi
ffid:rДОСЯГНеННЯ 

СТабiЛЪноi та беззбитко"от дiялъносri поrу"альних

у сучасних економiчних умовах для забезпечення виконання власнихстатутних завдань комуналънi пiдпр"*.rru'iч4- потребуютъ з€lJIученнядодаткового фiнансування, яке сприятим. 
"ruбiоiзацii ;;-;;-р"щенню ikфi нансово-господарського 

дiялъностi, .rоорu*йю стану розрахуЕкiв, бiлъшефективному використанню майна MicbKoT_ *"rЙi""i"i власностi,оновленню виробничих потужностей, технiчно i бази,.uо".rrЪ"ЪнIlю повного1 своечасного внесення платежiв до бюджarу.--'

+"#""ilНi#,ЧiТ#ýLТ" на суб'екти господарювання комуналъноi
Потреб Вишневот плiпr,".,,. _^л]lл:::IООu.РСЬКУ ДiЯЛЪНiСТЪ для задоволення
ffifi:"::н:::т ji,:I", *""й;;#iЁ##]
3*ж:::,:l :::: _tuo1,,u y.,;;;;i;Ы;:TH}
суб' екти ооrу"-Ъ"оi 

"пu."ЪЙi.

засновником яких е
переданi в управлiння

3. Мета та завдання Програми.

Метою Програми е забезпечення стабiлъноi та беззбитковоТ дiяльностiкомунаJIьних пiдприемств, збережен"' йунального майна шляхомнадання фiнансовоi пiдтримки комуналъним пiдприемствам, спрямованоi навиконання наступних завдань:

1) здiйснення статутноi дiялъностi комун€lJIъних пiдприемств;
2) забезпечення рацiонального використання i збереження комун€LJIьногомайна, розвиток матерiалъноi бази пiдприемств;

ffilflЖI' баНКРУТСТВ а Та ВiДНовлення плато спром ожно cTi комун€шьних

4) вирiшення окремих питань госпOдарсъкоiпiдприемств шляхом поповнення обiговихзаборговано cTi при лiквiдацii .rio.rpr.r.r".

4. Напрями виконання Програми.

виконання
напрямками: 

ЗаВДаНЬ ПРОГРаМИ ЗДiйСНюеться за такими основними
l . Забезпечення беззбиткового, безперебiйного функцiонуваннякомун€rпъних пiдприемств;
2. Своечасна виплатJзаробiтноi плати;
3. Сплата податкiв;

дiяльностi комуналъних
коштlв або покриття



4.ЗабезПечення_ статутноТ5дi"о""остiпiдприсмства;
5. ОРГаНiЗаЦiя надання послуг; 

-.'LeLYLLvv rr lllЛrll

6. Поповнення обiгових *о;;; пiдприемства;7, Змiцнення матерiалr,rо-r.*"iчноijбаз" пйрrемств.

1)

пlдтримка з мiського бюдх<ету здiйснюеться шляхом:l,) внескlв у статутний капiтал суб'ектiв господарювання вiдповiдно дозаконодавства (за рахунок коштi" ОЙд*.Йо.""rпу; 
;

2) НаДаНЕя IIоточних тt..'ят:r.,Ъол . .

Дляпокраще"""tъL;::жffJЪ;,ý"'#Н;жff ,Ё"Ё,.;flr'*ж]
загшIъного фонду) .

У випадку видiлення коштiв у статутний капiтал суб'ектiвгосподарювання, вносятъся вiдповiднi'змiни до установчих докупtентiвкомуналъних пiдприемств, якi рееструються у встановленому чиннимзаконодавством УкраiЪи порядку.
5,2, РеаЛiзацiЯ ПрограмИ здiйснюетъся шляхом запровадження заходiв,спрямованих на розв'язання проблеми та ооБ."""ня мети:
1) Еадання комуналъними пiдприемствамиорГанУ,u"'о'u""Ъ'r;;;;;""';:;:;;;'.ru,.iН'::ff;У"":rх""ъхх*Ц
розрахуНкiв (обгРунтуванНя) необхiдностi йirr.""я вiдповiдноТ фiнансовоiПlДТРИМКИ ДЛЯ ПОД€lJIЬШОГО УЗГОДЖеННЯ З ВiДповiд""r? вiддiлами та
;аЖ#ХТ МiСЬКОГО ГОЛОВи вiдповiдно до розподiлу функцiон€шьних

2) за умОви позиТивногО Виснllту щодо фiнансовоi пiдтримки комунальнихпiдприемств за рахунок коштiв *i."*o.o бюджету, вiдповiднi вiддiлиздiйснюють пiдготовку та подають матерiали у встановленому порядку нарозгляД профiльниХ постiйниХ депутатСъкиХ комiсiй MicbKoT ради дJUI

ffi"Т1,J; РОЗГЛЯД ВИШНеВОi MiciKoT ради або виконавчого KoMiTeTy

:Жl'Jffiffi}Т;Ж:tr#дприемствами видiлених коштiв у повному

5.3. Фiнансова
комун€L,'ъ""^,"###;i#i;жъ:tr},#:ъ;ж}ж:##атися
5,4, Фiнансова пiдтримка може видiлятися на покриття (вiдшкодування)витрат комуналъних пiдприемств, якi виникають в процесi господарськоtдiяльностi, напрямок якоi-вiдповiдuu *.ri iйuпrям цiеТ Програми, у разiякщо TaKi витрати не покриваютъся доходами пiдгlриемства.5,5, Фiнансова пiдтримка надаетъся виключно в межах бюджетнихПРИЗНаЧеНЪ' ВСТаНОRЛеНИХ РiШеННЯМ ВишневоТ MicbKoT Й;;" бюджет навiдповiдний piK за цiею ПрЁграмою, та в межах надходженъ до бюджету.
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б. Фiнансове забезпечення Програми.
6,1, Фiнансове забезпеЧеннЯ виконанНя Програми здiйснюетъся на пiдставiрiшення за поданням виконавчого.комiт".у Вишнеuоi Micbkoi ради,визначених суб'ектiв комуналъноi rпu."о.rГ, ооrрунтуванняй" щодонеобхiдностi вiдповiдноi фirur.о"оi пiдтриr*" .u рахунок коштiв бюджетуабо iнших джерел, не забфонених чинним законодавством Украiни.
6,2, Загалъний обсяг видаткiв з бюджету Вишневоi MicbKoi.Tan,"-^nia--.-^.-.гр ом ади на виконання пр о гр амr";;fi j};"ffi r#j :il:] 

ТеРИторi альноi

6,З, Протягом poKI обсяг фiнансування Програми за рахунок коштiвбюджетУ може .ri",o"ur"."' 
"iдповiдно до 

- 
рiшення onii"ooT ради провнесення змiн до бюджету на вiдповiдний pik, виходячи з наявногофiнансового ресурсу.

6,4, Головним_розпорядником коштiв на виконання заходiв Програми евиконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради.
6,5, Одержувачами бюджетних коштiв е комунальнi пiдприемства,засновником яких е Вишнева мiсъка рада.

7. Очiкуванi результати вiд реалiзацiт Програми.
Виконання Програми надасть змогу:

- забезпечити рацiональне використання i збереження комуналъного майна,розвиток матерiалъноi бази пiдприемств;

;,H'ff;iffi;Hfl'Ji"T 
ефеКТИВНе i якiсне виконання визначеноi статутнот

- забезпечити прибуткову дiялънiстъ комунальних пiдприемств та своечасневнесення передбачених законодавством платежiв д" Оaд*arу. 
"

якi

м
з/п

Наймену"urrБiurф

Еr

TepMiH u"*orru".r"

202з

202з

р.

р.

OpieHToB
на сума,
тис. грн.

1. r lсrло'-ltlх rIOточнИх ТРансферТiв
пiдприсмствам б000,0

2. Jлrиuнýннrl внескlв у статутний капiтал
комунаJIьних пiдприемств вiдповiдно дозаконодавства

2000,0

- захистити працiвникiв пiдприемств комун€tльноi власностi,перебувають у cTaнi лiквiдацii або Очr*руrЪruч .
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8, Система управлiння та контролю за виконанням Програми.8,1, Контролъ за виконанням Процрами здiйснюють виконавчi органиВишневоi мiсъкоi ради, "зо*оi op.Jrrur" управлiння суб'ектiвКОМУН€LЛЪНОТ власностi, головнi розпоряд"r*" коштiв вiдповiдно до cBoixповЕоваженъ, визЕачених чинним законодавством Украiни.
8.2. Вiдповiдальнi виконавцi Програми (одержувачi бюджетних коштiв)один раз на квартЕtл, до 15 числа мiсяця 

"u"rуr,rого за звiтним перiодом,НаДаЮТЪ ДО ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy Вишневоi мiсъкот р"*'.вiти про хiд
ffiЖ#"r'"?f,.;il:J;:"""iд"о'до Ь;;;;;;r- обсягi" -6i"u,,.ування 

Ф

:rlJ;Н*ЪJ,Т" О#}}:"*:r"'"*,_у:_"*о.о бюджету щоквартально
;i;;frн".',;i#;..л,лз.у,у::1i-Ъl,;;;;_;"J#ffi.3-"J
;lTff#i"** j,lНТu"жу""*у,,::"r_i;1'#J""#ff ff "i"-Ё;"";;;бюджетних KoIпTi" 

"а 
;"^*;;;;;";;;:r Jщодо коригування суми фiнансовоi пi1дтримки.

tдтрищ та надае пропозицii

Iлля ДIКОВ
Мiський
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