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ВОВЧАНСЬКА MICьKA РАДА XAPKIBCьKOI ОБЛАСТI

розпорядItЕння

27 квiтня 2021 року

Про затвердження Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдприемства <<Бiлоколодязька водопровiдна дiльниця>) на 2021 piK

У зв'язку з BHeceHIuIM змiн до мiського бюджету на 202t piK, вiдповiдно
до п. 5) ст. 91 Бюджетного кодексу УкраiЪи, п. 20 част. 4 ст. 42 Закону
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiнЬ вiд 27.a5.W97 р. jФ 280197-
вр

1. Затвердити Програму сприяння дiяльностi Комун€uIьного пiдприемства
<Бiлоколодязька водопровiдна дiльниця)) на 2021 piK.

2. Доручити виконавчому KoMiTeTy Вовчаноькоi MicbKoi ради забезпечити
виконання цiеТ Програми.

З. Винести це розпорядження на затвердженшI черговоI cecii MicbKoi ради.

4. Контроль за виконанням цъого розпорядження покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв В. ШЕВЧЕНКА.

мiський голова
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прогрАмА
сприяння дiяльностi Комунального пiдприемства <<Бiлоколодязька

водопровiдна дiльниця> на 2021 piK

ПОГОДЖЕНО

голова постiйноi koMicii з tIитань
бюджету Вовчансьфi мiськоi ради

тоtIорков
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iнансового вiддiлу
Т MicbKoi ради

Г. СТАРОДУБЕLЩ

Заступник
дiяльностi

нача-гrьник
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iськоi ради
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погод}кЕно

мiського голови з
вик

вчЕнк

погол}ItЕно
вiддiлу економiчного

iнвестицiй В ов,-rансъкоТ

шогодхtЕно
голова постiйноi koMicii з питань

комуналъно! власностi та
комун ого господарства

съкоi MicbKoi ради
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1 Iнiцiатор розроблен ня llpo !,l]itMи Виконавчий KoMiTeT Вовчанськоi
MicbKoT ради

2, Розробник програми Вiддiл бухгалтерсъкого облiку та
звiтностi ВовчансъкоI MicbKoT ради

a Спiврозробники програми Виконавчi органи Вовчанськоi
мiськоi ради

4. Вiдповiдалъний виконавець
програми ,:

КП <Бiлоколодязька водопровiдна
дiльниця>

5. Учасники програми Вовчанська мiсъка рада, КП
кБiлоколодязька водопровiдна
дlлъниця)

6. TepMiH реалiзацii проrраь.rлi 2021 piK

6.1 Еташи виконання rrрогра]\fи (для

ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГР аП,r)

7. Перелiк бюджетiв, якi берутъ учать
у виконаннi програми

Мiський бюджет

8. Загальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для решriзацii
програми, всього, в тому числi:

200624;00.р".

8.1 Коштiв мiсцевого бюджету 200624,00 грн.

8.2. Коштiв iнших джерел

II. Визначення проблеми, па розв'язання якоТ спрямована Програма
Пtитлово-комунаJIьне господарство - це важлива соцiальна г€Lлузь,-яка

забезпечуе населення, пiдприемства, установи та органiзацiI необхiдними
житлово-комунаJIьними послугами. Стан розвитку житлово-комун€шьного
господарства безпосередньо впливае на piBeHb життя населення. Комун€tJIьне
пiдприемство <Бiлоколодязька водопровiдна дiльниця) е одним з пiдприемств
житлово-комунаJIьного господарства на територiТ Вовчанськоi MicbKoI ради.
Комунальне пiдприсмство <Бiлоколодязька водопровiдна дiльниця)) створене з
метою надання рiзним категорiям споживачiв послуг з водопостачання на
територii смт Бiлий Колодязъ. Серед актуыIьних проблем водопровiдно-
каналiзацiйного господарства громади зношенiсть водопровiдноi- та
каналiзацiйноi систем, необхiднiсть переоснащення технiчноi бази,
встановлення енергозберiгаючого обладнання rоч9.

[[I. Визначення мети Програми



IJд Програма передбачае наданнrI фiнансовоТ пiдтримки Комунaльному
гriдприемству кБiлоколодязъка водопровiдна дiльниця> з метою сприяння
здiйсненню ним профiльноi дiяльностi та вирiшенню акту€Lльних проблем
водопровiдно-каналiзацiйного госrтодарства громади, сприrIння покращенню
якостi послуг, реформуванню житлово-комунального господарства,

паJIивно-енергетичних pecypciB.впровадженню заходiв IJдодо eKoHoMii

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

Розв'язання вищез€вначених проблем водопровiдно-каналiзацiйного
госrrодарства громади плануетъся здiйснювати шляхом наданшI фiнансовоi
пiдтримки КП <Бiлоколодязька водопровiдна дiльниця).

Фiнансування цiеi Про|рами здiйснюеться за рахунок коштiв заг€шъного

фонду мiського бюджету в межах затверджених асигIIувань.
Ресурсне забезпеченнrI Програми сприян}uI дiяльностi Комунального

пiдприемства <Бiлоколодязька водопровiдна дiльницл>:

V. Перелiк завдань, заходiв Програмй та результативнi показники
Основним завданням Програми е надання фiнансовоi пiдтримки КП

кБiлоколодязька водопровiдна дiлъниця> з метою сприяння здiйсненню ним
профiльноi дiяльностi та вирiшенню акту€tльних проблем водопровiдно-
каналiзацiЙного господарства громади. Напрями дiяльностi та заходи Програми
наведенi у додатку.

\-rчrкуtsанr резуJrъ,IirI,и tsиконання цlе1 Irрограми у /.vZI роц1: Uвосчасна та в
повному обсязi виIIIIата заробiтноi плати працiвникам та оплата енергоносiiЪ,

Очiкуванi резулътати виконання цlе1 Програми 2021: роцi: свосчасна

забезпечення безперебiйноi роботи пiдприсмства.

YI. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконаннrIм цiеi Програми здiйснюютъ: постiйна комiсiя з

питань комунальноi власностi та комун€tльно|Q господарства Вовчанськоi
MicbKoT ради, заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
ради (згiдно розподiлу обов'язкiв). Звiтуе про виконання програми вiддiл
житлово-комун€Lлъного господарства та цивiльного захисту.

Обсяг коштiв, якi
пропонуеться з€tпучити
на виконання Програми

Етапи виконання Усього витрат на
виконаннrI Програми,

грн.2021 piK

Обсяг pecypciB всього,
грн., в тому числi:

200624,00 200624,00

мiський бюджет 200624,00 200624,00

обласний бюджет

державний бюджет

кошти небюджетних
джерел

Строк виконання Програми - 2021 piK.
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