ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 сесія VII скликання
РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 33

Про затвердження Програми
підтримки житлово-комунального
господарства на 2018 рік

Ознайомившись з Програмою підтримки житлово-комунального
господарства на 2018 рік, відповідно ст. ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рекомендацій постійних комісій міської ради,
Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки житлово-комунального
господарства на 2018 рік (додається).

Міський голова

В.І. Колісніченко

Додаток
до рішення 2 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
від 22.12.2017 року № 33
Програма
підтримки житлово - комунального
господарства на 2018 рік
1. Загальні положення.
Програма підтримки житлово - комунального господарства на 2018 рік
(надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України,
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
житлово-комунальні послуги». Програма розроблена відділами Гребінківської
міської ради відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням пропозицій постійних депутатських комісій. В місті діє КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств», який перебуває у власності територіальної
громади. Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують
відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості
населення за надані послуги, що надаються комунальним підприємством.
Все це призвело до того, що комбінату комунальних підприємств не вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по
утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці житлового фонду до
роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємства. Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан
громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться
Гребінківський комбінат комунальних підприємств та необхідність виконання
зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, погашення заборгованості по
сплаті податків та зборів, зміцнення матеріально-технічної бази виникає гостра
потреба у наданні фінансової підтримки з бюджету міста КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств» для забезпечення виконання вищезазначених
заходів.
2. Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств» відповідно до його функціональних призначень,
виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення
надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж,
зміцнення матеріально-технічної бази шляхом фінансової підтримки комбінату
комунальних підприємств
3. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми.
Надання фінансової підтримки КП «Гребінківський
комбінат
комунальних підприємств» буде здійснюватись на поточні видатки підприємства за
рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади. При цьому
підприємство отримує кошти на рахунок, відкритий в банку та використовує їх

відповідно до рішення про виділення бюджетних коштів за їх цільовим
призначенням.
4. Завдання Програми
Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде
надаватися фінансова допомога:
- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду
комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації
інженерних мереж;
- погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням
працівникам;
- погашення заборгованості по податках і зборах;
- придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.
- зміцнення матеріальної бази підприємства;
- придбання техніки;
- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт,
подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
- придбання дорого вартісних матеріалів, запчастин для забезпечення
господарських потреб підприємств;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт,
реконструкцію житлового фонду та їх проведення.
5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Гребінківської міської ради у партнерстві з комунальним підприємством. У
випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї
вносяться рішенням міської ради.
Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний
виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий
комітет міської ради та постійні депутатські комісії.
6. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням про бюджет об’єднаної
територіальної громади на відповідний рік (рішенням про внесення змін до
бюджету на відповідний рік) згідно з розписом бюджету об’єднаної територіальної
громади .
Розпорядником коштів на виконання Програми є Гребінківська міська
рада.
Обсяги фінансування Програми складають 600 000 грн., протягом року сума
може бути скорегована.
7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- стабільну роботу комунального підприємства КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств» відповідно до його функціонального призначення

щодо надання послуг мешканцям міста відповідно до економічно обґрунтованих
тарифів;
- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам комбінату;
- збільшення обсягів виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки;
- покращення якості послуг;
- збільшення об'ємів робіт з благоустрою.

Міський голова

В.І. Колісніченко

