
yKPAiHA

вовчднськд мIськд рддд хдркIвськоi оБлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 квiтня202| року жп /7d

про затвердження Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдп рисмства <<IIовоолекса ндрiвська водоп ровiдна дiльниця>>

на 2021 piK

У зв'язку з внесенням змiн до мiсъкого бюджету на 2021 piK, вiдповiдно

до п. 5) ст. 91 Бюджетного кодексу Украiни, п. 20 част. 4 ст. 42 Закону

Украiни <Про мiсцеве самоврядуванЕя в УкраiнЬ вiд 27.05.|997 р. N9 280191,

вр

1. Затвердити Програму сприяння дiяльностi Комун€Lльного пiдприсмства
<<Новоолександрiвсъка водопровiдна дiльниця) на 2021 piK.

2. ,Щоручити виконавчому KoMiTeTy Вовчансъкоi мiськоI" ради забезпечитИ

виконаннrI цiеi Програми.

З. Винести це розпорядження на затвердження черговоТ ceciT MicbKoT РаДИ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
мiського голови з питаць дiяльностi виконавчих органiв в" IrIЕвчЕнкА.

мiський голова Анатолiй СТЕПАНЕЦЬ
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шрогрАмА
сцрияння дiяльностi Комунального пiдприемства <<Новоолександрiвська

водопровiдна дiльниця>> на 2021 piK

погод)ItЕно ПОГОДЖЕНО

голова постiйнот koMicii з питань
комун€IJIьноI власностi табюджету Вов

комуниьного господарства
В оуУнськоI Mic ькоi р ади

о, топорков с. киричЕ,нко

z-&z--, r-c--Z- 20,{_року

голова постiйноi комlс11 з питанъ
ькоi MicbKoi ради

'r7?,/-1-4Я--

шогод)ItЕно

Заступник мiського голови
дiялъностi

в. шЕвчЕ

"Jb ,/-2"/,1:-4> ZOJ1 ро

ПОГОДЖЕНО

Начальник вiддiлу економiчного
розвитку та iнвестицiй Вовчанськоi

icbKoi ради

Ft" чЕрклшинл

u / ?r, _ЦЙ*п*&: 20d/року

20;1 / року

iнансового
1мlсько1

вiддiлу
Ради

Г. СТАРОДУБЕЦЪ

2О;х/року

м

l'Иr/

А

2021 piK

I

ЗАТВЕРДЯtЕНО



1 Iнiцiатор розроблення 1lрограми Виконавчий KoMiTeT Вовчанськоi
MicbKoT ради

2. Розробник програми Вiддiл бухгалтерського облiку та
звiтностi Вовчанськоi MicbKoT ради

1J. Спiврозробники програми Виконавчi органи Вовчансъкоi
MicbKoi ради

4. В iдповiда-пьний виконавець
програми

КП <Новоолександрiвсъка
водопровiдна дiльниця))

5. Учасники rтрограми Вовчанська MicbKa рада, КП
<<Новоолександрiвсъка
водопровiдна дiльниця>)

6. TepMiH реалiзацii програми 2021 piK

б.l Етапи виконання програми (лля

довгострокових програм)

7. Перелiк бюджетiв, якi беруть учать
у виконаннi програми

Мiський бюджет

8. Загальний обсяг фiнансових.-
ресурсlв, неоOхlдних для ре€Lлlзацll
програми, всього, в тому числi:

74835,00 грн.

8.1. Коштiв мiсцевого бюджету 748З5,00 грн.

8.2. Коштiв iнших джерел

I. Паспорт Програми

II. Визначення проблеми, на розвОязанця якоТ спрямована Програма
Житлово-комун€tJIъне господарство - це важлива соцiальна гаJIузь, яка

забезпечуе населення, пiдприемства, установи та органiзацii необхiдними
житлово-комунzшьними послугами. Стан розвитку житлово-комунЕLльного
господарства безпосередньо впливае на piBeHb життя населеншI. Комунальне
пiдприемство <<Новоолександрiвсъка водопровiдна дiлъниця>> е одним з

пiдприемотв житлово-комун€tJIьного господарства на територiТ Вовчанськоi
MicbKoi ради. Комунальне пiдприемство <<Новоолександрiвська водопровiдна
дiльниця>) створене з метою надання рiзним категорiям споживачiв послуг з

водопостачання на територiТ с. Новоолександрiвка. Серед акту€tльних проблем
водопровiдно -каналiз ацiйного
водопровiдноТ та кан€шiзацiйноТ

господарства |ромади
систем, необхiдt*iстъ переоснащення технiчноI

бази, встановлення енергозберiгаючого обладнання тощо.

III. Визначення мети Програми



Щя Програма передбачае наданнrI фiнансовоi пiдтримки Комуналъному
пiдприемству <Новоолександрiвська водопровiдна дiльниця) з метою сприяння
здiйсненню ним профiльноi дiяльностi та вирiшенню акту€tльних проблем
водопровiдно-каналiзацiйного господарства |ромади, сприrIння покращенню
якостi послуг, реформуванню житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичних pecypciB.впровадженню заходiв щодо економii

IY. Обгрунтування шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, обсягiв та
джерел фiнансування, строки та етапи виконання Програми

Розв'язання вищезазначених проблем водопровiдно-каналiзацiйного
господарства громади планусться здiйснювати шлlIхом наданнrI фiнансовоI
пiдтримки КП <<Новоолександрiвська водопровiдна дiльниця>>.

Фiнансування цiеi Програми здiйснюсться за рахунок коштiв загаJIьного

фо"ду мiського бюджету в межах затверджених асигнувань.

Ресурсне забезпеченнrI Програми сприrIння дiяльностi Комуналъного
пiдприемства <<Новоолександрiвоька водопровiдна дiльниця) :

Строк виконання Програми - 202i piK.

V. Перелiк завдашь, заходiв IIрограми та результативнi показники
Основним завданням Програми € наданнrI фiнансовоi пiдтримки КП

<<Новоолександрiвська водопровiдна дiльниця) з метою сприяннrI здiйсненню
ним профiльноi дiяльностi та вирiшенню актуаJIьних проблем водопровiдно_
каналiзацiйного господарства громади. Напрями дiяльностi та заходи Програми
наведенi у додатку.

Обсяг коштiв, якi
пропонуеться з€lJIучити
на виконання Програми

Етапи виконання Усього витрат на
виконання Програми,

грн.2021- ptK

Обсяг pecypciB всъого,
грн., в тому числi:

74835,00 74835,00

мiський бюджет 748з5,00 74835,00

обласний бюджет

державний бюджет

кошти небюджетних
джерел

Очiкуванi результати виконання цiеi Про|рами у 2021r роцi: сприяння
здiйсненню пiдприемством профiльноi дiялъностi, покращення якостi надання
житлово-комунаJIъних послуг, свосчасна та в повному обсязi виплата заробiтноТ
плати та сплата податкiв,
законодавством.

зборiв,

YI. Координацiя та контроль за ходом викоцання Програми



Контроль за виконанням цiеi Програми здiйснюють: постiйна комiсiя з
питань комунальнот власностi та комун€шьного господарства Вовчанськоi
MicbKoi раДи, Заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
РаДИ (згiдно розподiлу обов'язкiв). Звiтуе про виконання програми вiддiл
житлово-комунЕLлъного господарства та цивiльного захисту.
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