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ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального підприємства 

«Бібрський комунальник» на 2016рік 

1. Паспорт програми 

 

2. Загальні положення. 
Програма фінансової підтримки міського комунального підприємства на 2016 рік розроблена у 

відповідності до Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово - комунальні послуги». 

В місті Бібрка функціонує одне комунальне підприємство «Бібрський комунальник». Основним 

видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування, реалізація води та прийом стоків для 

споживачів м. Бібрка. На сьогоднішній день діючі тарифи на комунальні послуги не відповідають 

собівартості послуг та не забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Все це призводить до 

того, що комунальному підприємству не вистачає обігових коштів для нормальної роботи 

підприємства, а саме для придбання матеріалів, оновлення інженерних мереж, по підготовці 

житлового фонду до роботи в осінньо - зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, 

оформлення документів дозвільного характеру (спеціальний дозвіл на водокористування, питомі 

норми витрат електроенергії, питомі норми втрат води). Останні зміни тарифів по наданню послуг з 

водопостачання та водовідведення були введені в дію ще в липні 2011року. За даний період значно 

зросла вартість електроенергії, паливо - мастильних матеріалів, вартість комплектуючих до 

механізмів, матеріалів, зріс розмір мінімальної заробітної плати, що призвело до дестабілізації 

фінансового стану підприємства. При діючому тарифі на послуги водопостачання та водовід ведення 

11,89грн/м
3
, собівартість становить 23,52грн/м

3
. 

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги негативно вплине на 

соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне 

підприємство та необхідність виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, 

1. Розробник програми Виконавчий комітет Бібрської 

 міської ради 

2. Термін реалізації програми 2016 рік 
3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

90,0 тис.грн 

у тому числі: 

3.1. коштів міського бюджету 90,0 тис.грн 

3.2. коштів інших джерел - 
 



виконання підприємством своїх функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні 

фінансової підтримки з міського бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання 

вищезазначених заходів. 

3. Мета програми. 
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства міста відповідно до його 

функціонального призначення, виконання зобов'язань по розрахунках зі споживачами, виплати заробітної 

плати, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом 

фінансової підтримки підприємства, яке перебуває у територіальній громаді міста Бібрка. 

4. Основні завдання програми. 
Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога: 

-  оплата за надані послуги з виготовлення дозволу на спеціальне водокористування; 

- оплата за виготовлення індивідуальних технологічних норм витрат питної води; 

- оплата за виготовлення питомих норм витрат паливо - енергетичних ресурсів; 

-  придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж; 

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. 

5. Організація реалізації програми та здійснення контролю за її 
виконанням. 

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Бібрської міської ради та комунальне 

підприємство «Бібрський комунальник». У випадку необхідності коригування даної програми, відповідні 

зміни до неї вносяться рішенням Бібрської міської ради. 

6. Фінансування програми. 
Фінансування програми здійснюється із загального фонду міського бюджету на 2016 рік. 

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у таблиці. 

 

Завдання і заходи з виконання програми і її ресурсне забезпечення. 

С  

 Секретар Бібрскої міської ради     Н.К.Федущак 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання 

програми 

2016 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому 

числі 

  

Міський бюджет 90,00 тис.грн 90,00 тис.грн 
Інші кошти - - 

 

 


