У К Р А Ї Н А
ВIЛЬШАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
Р I Ш Е Н Н Я
від «20» грудня 2017 року

№ 216
смт Вільшанка

Про Програму підтримки
Комунального підприємства
Вільшанської районної ради
на 2018 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою забезпечення ефективної та беззбиткової роботи
Комунального підприємства Вільшанської районної ради, попередження його
банкрутства, раціонального використання та збереження спільної власності
територіальних громад, своєчасного оновлення основних засобів та
враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету, фінансів, власності,
інвестиційної діяльності та приватизації,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки Комунального підприємства
Вільшанської районної ради на 2018 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню Вільшанської районної державної
адміністрації, при формуванні районного бюджету на 2018 рік, передбачити
кошти на фінансування даної Програми, виходячи з можливостей районного
бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та
приватизації.

Голова районної ради

М.Лець

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вільшанської
районної ради
від «20» грудня 2017 року №216

ПРОГРАМА
підтримки Комунального підприємства
Вільшанської районної ради на 2018 рік
1. Вступ
Програма підтримки Комунального підприємства
Вільшанської
районної ради на 2018 рік розроблена відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Комунальне підприємство Вільшанської районної ради
(далі –
Підприємство) засноване на комунальній власності, яку представляє
Вільшанська районна рада (надалі – Власник).
Підприємство створено для утримання майнового комплексу районної
ради. Координацію діяльності Підприємства, контроль за дотриманням
Статуту та ефективністю використання і збереження закріпленого за
Підприємством майна здійснює відділ по управлінню майном спільної
власності територіальних громад Вільшанської районної ради.
Характерною ознакою Програми є консолідація усіх зацікавлених сторін
для розв`язання питання утримання в належному стані адміністративної
будівлі районної ради, проведення ремонту, необхідних послуг, створення
комфортних умов для забезпечення робочого процесу.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Фінансові можливості Підприємства обмежені через недостатність його
власних надходжень, які не покривають витрати пов’язані з господарською
діяльністю.
Причиною цього є те, що, здійснюючи свою діяльність, передбачену
Статутом,
по
господарсько-технічному
обслуговуванню,
охороні,
прибиранню приміщень та прилеглої території, по обслуговуванню системи
опалення, електромережі та водопостачання, Підприємство цим самим надає
послуги бюджетним установам, розміщеним за адресою: вул.Центральна,40.
Вищезгадані бюджетні установи здійснюють оплату отриманих послуг
не в повному обсязі, а лише в межах сум, передбачених кошторисами. Саме
тому Підприємство несе збитки, несвоєчасно сплачує заробітну плату
працівникам та податки до бюджету, має прострочену заборгованість по
оплаті за електроенергію, паливо.
Окремим рішенням районної ради надано пільгу по сплаті орендної
плати за користування
приміщеннями Вільшанському відділенню

Голованівської ОДПІ. У багатьох організацій-орендарів не передбачено
кошти на оплату оренди приміщень. Через те, що дані установи сплачують
орендну плату в мінімальних розмірах один раз на рік, або не сплачують
зовсім, значно зменшились надходження від оренди приміщень, тому не має
можливості придбати необхідний інвентар, матеріали.
Без належної фінансової підтримки не можливе ефективне
функціонування Підприємства.
Саме на вирішення цих проблем та вищезазначених завдань і спрямована
дана Програма.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення Комунальним підприємством
Вільшанської районної ради належного виконання функцій, передбачених
Статутом, ефективної беззбиткової його роботи та попередження
банкрутства, раціональне використання та збереження майна спільної
власності територіальних громад, що перебуває у віданні районної ради,
балансоутримувачем якого є Підприємство.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми
З метою забезпечення належного функціонування Підприємства та
досягнення прийнятих виробничо-економічних показників необхідне
залучення додаткових фінансових ресурсів.
Оскільки, рівень доходів з надання послуг не покриває витрати
пов’язані з господарською діяльністю та не дає можливості отримувати
прибуток - єдиним засобом розв’язання проблеми його збитковості є надання
поточних трансфертів з місцевого бюджету на виконання даної програми.
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок
коштів районного бюджету та інших джерел фінансування.
Головним розпорядником коштів районного бюджету на виконання
заходів Програми є Вільшанська районна рада.
Термін дії програми - 2018 рік.

5. Обґрунтування потреби в залученні коштів районного бюджету
на 2018 рік
Доходи (прогнозовані) всього
В тому числі:
Надходження від платних послуг:
За воду
За електроенергію
За теплопостачання
За комунальні послуги
Прогнозні
показники
надходження
50%
орендної
плати,
як
балансоутримувачу
приміщення
Трансферти з районного бюджету на виконання
Програми (потреба)

595,2 тис.грн.
7,0 тис.грн
127,2 тис.грн
266,6 тис.грн
188,4 тис.грн
6,0 тис.грн

422,5 тис.грн

КЕКВ

2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610

Витрати (прогнозовані) всього
В тому числі:
Заробітна плата з нарахуваннями
Придбання вугілля
Водопостачання
Електроенергія
Придбання предметів постачання і матеріалів,
оплата послуг
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар
Поточний ремонт обладнання
___________________________

Сума
1017,7 тис.грн
575,7 тис.грн
268,8 тис.грн
12,6 тис.грн
154,6 тис.грн
6,0 тис.грн
3,0 тис.грн
3,0 тис.грн

Кількість штатних одиниць та заробітна плата працівників Комунального
підприємства Вільшанської районної ради на 2018 рік з розрахунку
мінімальної заробітної плати 3723 грн.
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Назва
посади

Керівник
Головний
бухгалтер
Техпрацівник
Охоронник
Оператор котельної
Охоронник тимчасовий

К-сть
Посадовий
10%
нічні Матер. Всього
На
На рік
штатних
оклад
доплата
допом
місяць
одиниць
за
ога
миючі
засоби
1
4654
4654
4654
55848
1
3723
3723
3723
44676
3
3
3

3723
3723
3723

3

3723

Всього

372
300

-

4095
4023
3723

12285
12069
11169

147420
144828
67014

300

-

4023

12069

12069

-

471855

Нарахув.єсв 22% -103808 грн.
Разом: 575663 грн.
Керівник КП Вільшанської райради

Нєдєлков О.І.

Паспорт програми
1

Ініціатор розроблення Програми

2

Розробник Програми

3

Співрозробники Програми

4

Комунальне
підприємство
Вільшанської районної ради
Комунальне
підприємство
Вільшанської районної ради
Вільшанська районна рада

Відповідальний
Програми
Учасники Програми

виконавець Комунальне
підприємство
Вільшанської районної ради
5
Вільшанська районна рада
Вільшанська районна державна
адміністрація
КП Вільшанської районної
ради
6
Термін реалізації Програми
Протягом 2018 року
7
Перелік місцевих бюджетів, які Районний бюджет
беруть участь у виконанні Програми
8
Загальний
обсяг
фінансових 1017,7 тисячі гривень
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми (всього), у тому числі:
8.1
Коштів місцевого бюджету
422,5 тисячі гривень
8.2
Коштів інших джерел
595,2 тисячі гривень
(орендна плата, плата за послуги)
------------------------------

