
ВОВЧАНСЬКА MICЬKA РАДА ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI
розпоряд}ItЕння

27 квiтня 2021року

Про затвердження Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдприсмства <<вiльчанський комбiнат комунальних пiдшриемств>>
на 2021 piK

У ЗВ'язкУ З внесенням змiн до мiського бюджету на 202l piK, вiдповiдно
до п. 5) ст. 91 Бюджетного кодексу УкраiЪи, п. 20 част. 4 ст. 42 Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> вiд 27.05.|997 р. Ns 280197-
вр

1. ЗаТВеРДИТИ Програму сприяння дiяльностi Комун€Lльного пiдприемства
<В iльчанський комбiнат комун€tльних пiдприсмств> на 2021 piK.

2. Щоручити виконавчому KoMiTeTy Вовчанськоi MicbKoi радй забезпе"иrи
виконання цiеi Програми.

3. Винести це розпорядження на затвердження черговоi cecii Micbkoi ради.

4. Контроль за виконанЕям цъого розпорядження покласти на заступника
МiСЬКОго Голови з питань дiяльностi виконавчих органiв В. ТIТF'ВЧЕНКД.

мiський голова Анатолiй СТЕПАНЕЦЬ

жп /l3

WyKPAIHA



прогрАмА
сприяцня дiяльностi Комунального пiдпри€мства <<Вiльчанський комбiнат

комунальних пiдприемств>> на 2021 piK
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голова цостiйноi koMicii з питань
комун€tJIьноi власностi та

комун7льного господаратва
ськоi MicbKoT ради
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I. Паспорт fIрограми

II. ВизнаЧення проблеми, на розв'язання якоi спрямована Програма
житлово-комун€шьне господарство - це важлива соцiалъна галузь, яка

забезпечуе населення, пiдприсмства, установи та органiзацii необхiдними
житлово-комун€tJIЬними послугами. Стан розвиткУ житлово-комунаJIьного
господарства безпосереднъо вIIливае на piBeHb життЯ населення. Комун€UIьне
пiдприемство <Вiльчанський комбiнат комунrLльних пiдприемств> е одним з
пiдприсмств житлово-комун€lJIъного господарства на територii Вовчанськоi
MicbKoi Ради, Комунальне пiдприемство <Вiльчансъкий ККП) створене з метою
НаДання рiзних видiв житлово-комун€Lльних послуг, надаваних пiдприемством
рiзним категорiям споживачiв (населення, бюджетнi установи та органiзацii,
ГОСПРОЗРахУнковi суб'скти господарськоi дiяльностi) на територii смт Вiльча.
СеРед аКТУаЛъних проблем водопровiдно-каналiзащйного господарства |ромади

1 Iнiцiатор розроблення програми Виконавчий KoMiTeT ВовчансъкоТ
MicbKoT ради

2. Розробник програми Вiддiл бухгалтерсъкого облiку та
звiтностi Вовчанськоi мiськоI ради

..)

Спiврозробники програми Виконавчi органи Вовчанськоi
MicbKoT ради

4. В iдповiда-гlьний виконавець
програми

кп <вiльчанський комбiнат
комун€lJIъних пiдприемств)

5. Учасники rrрограми Вовчанська MicbKa рада, КП
<вiльчанський комбiнат
комун€Lльних пiдприемств)

6. TepMiH реалiзацii програми 2021 ptK

6.1 Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

7. Перелiк бюджетiв, якi беруть )п{ать
у виконаннi програми

Мiський бюджет

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

92092,00 грн.

8.1. Коштiв мiсцевого бюджету 92092,00 грн.

8.2. Коштiв iнших джерел

тощо.



сприяннrI здiйсненню ним профiльноТ дiяльностi та вирiшенню актуаJIьних

III. Визначення мети Програми
LIя Програма передбачас надання фiнансовоi пiдтримки Комуналъному

пiдприемству <<Вiлъчанський комбiнат комун€Lльних пiдприемств> з метою

проблем водопровiдно-каналiзацiйного господарства |ромади, сприяння
житлOво _ комун€lJIьного
п€UIивно - енергетичних

покращенню якостi послуг, реформуванню
госшодарства, впровадженню заходiв щодо економii
pecypciB.

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

Розв'язання вищезазначених проблем
госrтодарства |ромади планусться здiйснювати шляхом наданнrI фiнансовоi
пiдтримки КП <Вiльчанський ККП).

Фiнансування цiсi Програми здiйснюеться за рахунок коштiв заг€шъного та
спецiального фондiв мiського бюджету в межах затверджених асигнувань.

Ресурсне забезпечення Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдприемства <Вiльчанський ККП>:

Строк виконання Програми - 2021 piK.

Y. Перелiк завдань, заходiв Програми та результативнi показники
Основним завданням Програми е надання фiнансовоТ пiдтримки КП

кВiльчанський ККП) з метою сприяння здiйсненню ним профiльноi дiяльностi
та вирiшенню актуальних проблем водопровiдно-каналiзацiйного господарства
громади. Напрями дiяльностi та заходи Програми наведенi у додатку.

Очiкуванi результати виконання цiеi Про|рами у 2021 роцi: поповнення
матерiально-технiчноi бази пiдприемства, забезпечення безперебiйноi роботи
пiдприемства.

tf"

VI. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконаннrIм цiеТ Програми здiйснюють: постiйна комiсiя з

питань комунальноi власностi та комун€шьного господарства ВовчанськоТ

Обсяг коштiв, якi
пропонусться з€lJIучити
на виконання Програми

Етапи виконання Усього витрат на
виконання Програми,

грн.2021 piK

Обсяг pecypciB всього,
грн., в тому числi:

92092,00 9zogz,0O

мiський бюджет 92092,00 92092,00

обласний бюджет

державний бюджет

кошти небюджетних
джерел



мiськоi ради, заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
раДи (згiдно розподiлу обов'язкiв). Звiтуе про виконання програми вiддiл
житлово-комун€tльного господарства та цивiльного захисту.

I
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