
 
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  29 січня 2021 року                                                          № 187-VIII 

 
Про затвердження Програми надання 

фінансової підтримки комунальним підприємствам 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  

Одеської області на 2021-2023 роки 
 
 

             Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 20 Бюджетного кодексу України, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району 
Одеської області 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки 
(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 
питань фінансів, бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку 
громади. 

 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський  голова                                                   Наталія ТОДОРОВА 
 

 

 



Програма  
надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області на  

2021-2023 роки 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
1. Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, які забезпечують 
діяльність сільської ради, на 2021-2023 роки (далі — Програма) спрямована на 
забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами, а 
також має забезпечити належне виконання сільською радою, як засновником, своїх 
організаційно-господарських повноважень. 
Господарська діяльність комунальних підприємств, охоплює різноманітні напрямки 
діяльності. Серед статутних завдань комунальних підприємств визначені наступні: 
- обслуговування приміщень, які є власністю Саф’янівської сільської територіальної 
громади Ізмаїльського району; 
- виготовлення проектно-кошторисної документації; 
-  технічний нагляд за виконанням ремонтно-будівельних робіт; 
- надання послуг з водопостачання; 
- благоустрій населених пунктів. 

Згідно діючого законодавства України джерелами формування майна комунальних 
підприємств є: грошові та матеріальні внески засновників в статутний капітал 
підприємства (як поповнення статутного капіталу на приріст обігових коштів так i на 
приріст необоротних активів); доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від 
цінних паперів; капітальні вкладення i дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі 
в оренду) майна, що належить їм, кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та 
благодійні внески, пожертвування організацій i громадян; інші джерела, не заборонені 
законом. 
    Враховуючи обмеженість в фінансових pecypcax у потенційних споживачів 
послуг   (здебільшого це бюджетні установи), зростання вартості енергоносіїв та 
матеріально - технічних ресурсів, які  використовуються комунальними підприємствами у 
своїй господарської діяльності, їх стабільне безперебійне функціонування неможливе.  
З метою поліпшення фінансового стану комунальних підприємств Саф’янівської сільської 
ради, забезпечення споживачів відповідними послугами належної якості, недопустимості 
виникнення заборгованості по заробітної платі та інших матеріальних ресурсів, виникла 
необхідність у розроблені цієї Програми.  
Прийняття Програми дасть змогу за рахунок сільського бюджету фінансово підтримувати 
комунальні підприємства для забезпечення виконання ними своїх статутних завдань на 
належному рівні. 

 

2. Мета Програми 
Метою програми є забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств 
Саф’янівської сільської ради, які забезпечують діяльність ради. 

 

 3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування 
Програми 

 
 Досягнення мети Програми відбуватиметься за рахунок: 
- зміщення фінансово - бюджетної дисципліни комунальних 
підприємств; 
- раціонального використання та збереження основним засобів; 
- оптимізації витрат на утримання матеріально - технічної бази  
комунальних підприємств; 
- своєчасного проведення поточних та капітальних ремонт споруд та 
приміщень, мереж та комунікацій; 
- придбання нового обладнання, застосування енергозберігаючих 



технологій.  
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок сільського бюджету в межах 
наявного фінансового ресурсу.  
Обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить  
21 000,0 тис.грн., по роках: 
2021 рік – 6500,0 тис.грн. 

2022 рік – 7000,0 тис.грн.  
2023 рік – 7500,0 тис.грн.  
 
Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку 1 до Програми.  
 

4. Напрямки діяльності та заходи Програми 

Напрямки діяльності програми є: 

- Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, в тому числі 
поповнення обігових коштів; 
- здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень, мереж та 
комунікацій. 

Напрямки діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2. 

 

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми 
 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

- Поліпшенню рівня фінансово-господарської діяльності комунальних 
підприємств; 

- підвищення ефективності використання майна; 

- упорядкуванню розрахунків з постачальниками енергоносіїв, 

комунальних послуг; 

- створенню умов для стабільного функціонування комунальних 
підприємств при здійсненні господарської діяльності; 
- вирішенню інших питань, що виникають в процесі реалізації 
комунальними  підприємствами своїх статутних завдань. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 
 
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює виконавчий апарат 

Саф’янівської сільської ради. Комунальні підприємства щорічно надають звіт про 
виконання основних фінансових показників діяльності. 

Контроль за виконанням Програми надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області здійснює 
сільська рада. 



Паспорт 

Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-
2023 роки 

 

Ініціатор розроблення 
Програми 

Саф’янівська сільська рада (виконавчий апарат) 

Розробник Програми Саф’янівська сільська рада (виконавчий апарат) 

Відповідальний виконавець Саф’янівська сільська рада (виконавчий апарат) 

Учасники програми Саф’янівська сільська рада; 

KП «Будівельник»; 

КП «Благо»  с. Багате; 

КП «Джерело» с. Саф’яни; 

КП «Джерело» с. Лощинівка; 

КП «Сімвол» с. Стара Некрасівка; 

КП «Куга» с. Нова Некрасівка; 

КП «Трудовий архів»; 
КП «Сількоммунгосп» с. Броска; 

КП «ПОБУДСЕРВІС» с. Першотравневе; 
КП «Ташбунар-сервіс» с. Кам’янка. 

Термін реалізації Програми 2021 -2023 роки 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Сільський 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, 

у тому числі: 

коштів сільського бюджету 

 

21 000,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

До програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми надання фінансової підтримки комунальним 
підприємствам Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області на 2021-2023 роки 
 

       Тис. грн. 

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

Всього на 
виконання 
Програми 

Всього 6500,0 7000,0 7500,0 21 000,0 

в т.ч. 
сільський 
бюджет  

6500,0 7000,0 7500,0 21 000,0 

 
 

Саф’янівський сільський  голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2  

до програми 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Саф’янівської 
сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021-2023 роки 

 
 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконання 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у 
т.ч. 

Очікуваний 
результат 

Всього 2021 р. 2022 р. 2023 р. 

Надання 
фінансової 
підтримки 

комунальним 
підприємствам 
Саф’янівської 
сільської ради 
Ізмаїльського 

раону Одеської 
області 

2021 – 2023 роки 

Саф’янівська 
сільська рада 
(виконавчий 

апарат) 

Сільський 
бюджет 

21000 6700 7000 7300 

Створення умов 
для стабільного 
функціонування 

комунальних 
підприємств 

при здійсненні 
своєї 

господарської 
діяльності 
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