
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Програми фінансової підтримки об’єктів спільної  
власності територіальних громад сіл, селища, міст та комунальних  

підприємств Києво-Святошинського району Київської області  
на 2015-2017 роки 

 
 

 
 Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою фінансової підтримки 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст та комунальних 
підприємств Києво-Святошинського району, на підставі висновків і пропозицій 
постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій, районна рада   
 

в и р і ш и л а: 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст та комунальних підприємств Києво-
Святошинського району Київської області на 2015-2017 роки, що додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної 

ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій і з питань планування бюджету, фінансів, податкової 
політики та соціально-економічного розвитку. 
 
 
 
 

                  Голова ради                                       Л.С. Шевчук 

 

 

 

 

 
м. Київ 
16 червня 2015 року 
№ 510-43-VІ  



Затверджено 
                                                        рішенням ХLІІІ сесії Києво-Святошинської  
                                                        районної ради VІ скликання 

           від 16.06.2015 року № 510-43-VІ 
 
   
 

П Р О Г Р А М А 
 

фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селища, міст та комунальних підприємств Києво-Святошинського району 

Київської області на 2015-2017 роки 
 
 

1. Загальні положення 
 

Програма фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селища, міст та комунальних підприємств Києво-Святошинського району 
Київської області на 2015-2017 роки (далі - Програма) розроблена з метою 
забезпечення ефективного використання майна комунальної власності шляхом 
досягнення стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств і 
утримання об’єктів спільної власності в належному стані. 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 
статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарського 
діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна 
комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 
проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, 
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Програма розповсюджується на суб'єкти господарювання комунальної форми 
власності, які здійснюють господарську діяльність для задоволення в першу чергу 
потреб територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району 
Київської області, управління якими здійснюється Києво-Святошинською районною 
радою.  

Програма не поширюється на суб'єкти господарювання, щодо яких порушено 
справу про банкрутство або які визнані в установленому порядку банкрутами і які 
перебувають у стані ліквідації. 

 
2. Мета та завдання Програми 

 
Метою Програми є сприяння у здійсненні беззбиткової діяльності 

комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання 
фінансової підтримки комунальним підприємствам, спрямованої на виконання 
наступних завдань:  

1)  здійснення статутної діяльності комунальних підприємств; 
2) забезпечення раціонального використання і збереження комунального 

майна, розвиток матеріальної бази підприємств; 
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3) забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст та комунальних 
підприємств Києво-Святошинського району; 

4)  запобігання банкрутства комунальних підприємств; 
5) сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними 

підприємствами своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг 
споживачам; 

6) проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, 
відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємств. 

 
3. Заходи з реалізації Програми 

 
1. Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних 

заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети: 
1) надання підприємствами районній раді фінансово-економічних розрахунків 

(обґрунтування) необхідності виділення відповідної фінансової підтримки, 
погоджених з відповідними профільними комісіями; 

2) розгляд відповідними профільними комісіями районної ради направлених 
матеріалів та підготовка проекту рішення районної ради щодо фінансової підтримки 
підприємств за рахунок коштів районного бюджету; 

3) прийняття відповідного рішення районною радою; 
4) забезпечення виконання рішення районною радою та використання 

підприємствами виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням. 
2. Фінансова підтримка з районного бюджету здійснюється шляхом внесків у 

статутний фонд (статутний капітал) суб’єктів господарювання відповідно до 
законодавства. 
 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок 
коштів районного бюджету та інших джерел передбачених чинним законодавством.  
 Обсяги фінансування: 
 

№ 
з/п Найменування заходу Термін виконання 

Орієнтовна 
вартість, 
тис. грн. 

 
1. Поповнення статутних фондів  

комунальних підприємств для проведення 
капітальних вкладень, придбання 
основних засобів та здійснення поточної 
діяльності 

2015-2017 роки 400,0 

2.  Проведення капітальних та поточних 
ремонтів об’єктів спільної власності 

2015-2017 роки 1 750,0 
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Головним розпорядником коштів районного бюджету на виконання заходів 
Програми є Києво-Святошинська районна рада. 

Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, щодо яких 
прийняте рішення районною радою.  
 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

Виконання Програми надасть змогу: 
забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємств; 
здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання визначеної статутної 

діяльності підприємств; 
забезпечити прибуткову діяльність комунальних підприємств та  своєчасне 

внесення передбачених законодавством платежів до бюджету. 
 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Києво-Святошинська районна 
рада, управління фінансів Києво-Святошинської районної державної адміністрації, 
відповідні профільні комісії районної ради. 
 
 
 

Депутат Києво-Святошинської  
районної ради VІ скликання       О.Г. Зосич 

 


