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ВОВЧАНСЬКА MICьKA РАДА XAPKIBCьKOi ОБЛАСТI

РОЗШОРЯДЖЕННЯ

27 квiтня 202I року ltn /И

Про внесенця змiн до Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдприсмства <<Вовчанськ>> на 2021 piK

У зв'язку з внесенням змiн до мiського бюджету на 202I piK, вiдповiдно
до п. 5) ст. 91 Бюджетного кодексу Украiни, п. 20 част. 4 ст. 42 Закону
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> вiд 27.05.1997 р. JФ 280197-
вр

1. Внести змiни до Програми сприяння дiяльностi Комунального
пiдприемства <<Вовчанськ) на2021 piK.

2. Доручити виконавчому KoMiTeTy Вовчансъкоi MicbKoi ради забезпечити
виконання цiеi Програми.

3. Винести це розпорядженшI на затвердженнrI черговоi ceciI MicbKoi ради.

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

мiський голова Анатолiй СТЕПАНЕЦЬ{ --2a=ъ ,-'><_--х



сприяння дiяльшостi Комунального пiдпри€мства <<Вовчанськ)>
па 202l piK (зi змiнами)
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I. Паспорт Програми

[I. Визначення проблеми, на розв'язанця якоi сшрямована Програма
Житлово-комун€Lльне господарство - це важлива соцiальна гЕLлузь, яка

забезпечуе населення, пiдприсмства, установи та органiзацii необхiдними
житлово-комун€Lлъними послугами. Стан розвитку житлово-комуныIьного
госIIодарства безпосередньо впливае на piBeHb життя населеншI. Комунальне
гriдприемство <<Вовчансью> е одним з гriдприемств житлово-комунального
господарства на територii Вовчанськоi MicbKoi ради. Комунальне пiдприемство
<<Вовчансью> створене шляхом реорганiзацiТ КП <<Вовчанська водопровiдна
дiльниця>>, з сiчня 201'7 року збiлъшена кiлькiсть видiв житлово-комунаJIьних
посJIуг, надаваних пiдприемством рiзним категорiям споживачiв (населення,
бюджетнi установи та органiзацiТ, госпрозрахунковi суб'скти господарськоi
дiяльностi), а саме, rlослуг з водопостачання, водовiдведеннrl й очищення
стiчних водl вивезеннrI рiдких побутових,,. вiдходiв спецiалiзованим
автотранспортом. Серед актуаJIьних проблем водопровiдно-каналiзацiЙного
господарства громади - зношенiсть водопровiдноI та кан€шiзацiйноi систем,
необхiднiсть переоснащення технiчноi бази, встановлення енергозберiгаючого

1. Iнiцiатор розроблення програми Влrконавчий KoMiTeT ВовчанськоТ
MicbKoT ради

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

aJ. Спiврозробники програми Виконавчi органи Вовчаноъкоi
мiськоI ради

4. Вiдповiдальний виконавець
про|рами

КП <Вовчанськ))

5. Учасники про|рами Вовчанська MicbKa рада, КП
<<Вовчансью>

6. TepMiH реалiзацiТ програми 2021 piK

6.1. Етапи виконання програми (для

довгострокових програм)

7, Перелiк бюджетiв, якi беруть учать
у виконаннi програми

IVIiський бюджет

8. Загальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для реа-тriзацii
про|рами, всього, в тому числi:

550000,00.р".

8.1 Коштiв мiсцевого бюджету 550000,00 
"р*r.

8.2. Коштiв iнших джерел



I

обладнання, встановлення лiчильникiв для контролю видобутку питноТ води,

розширення мережi централiзованого водопостачання.

III. Визначення мети IIрограми
I]д Програма передбачае ЕаданнrI фiнансовоТ пiдтримки KoMyHruIbHoMy

пiдприемству <<Вовчансью> з метою сприяння здiйсненню ним профiльноi
дiяльностi та вирiшенню актуаJIьних проблем водопровiдно-каналiзацiйного
господарства громади, сприяннrI покращенню якостi послуг, реформуванню
житлово-комун€tпъного господарства, впровадженню заходiв щодо економii
паливно-енергетичних pecypciB,

IV. 0бrрунтування шляхiв i засобiв розвОязання проблеми, обсягiв та
джерел фiнансування, строки та етапи виконання Програми

Розв'язання вищез€вначених проблем водопровiдно-каналiзацiйного
госrrодарства громади плануеться здiйснювати шляхом надання фiнансовоТ
пiдтримки КП <<Вовчансью>.

Фiнансування цiсi Про|рами здiйснюеться за рахунок коштiв заг€Lлъного

фонду мiського бюджету в межах затверджених асигнувань,

Ресурсне забезпеченнrI Програми сприяння дiяльностi Комуна;rьного
пiдприемства <<Вовчанськ) :

Строк виконання Програми - 202I ptK.

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

<<Вовчансъю> з метою сприяння здiйсненню ним профiльноI дiяльностi та
вирiшенню актуzLльних проблем водопровiдно-каналiзацiйного гоаподарства
громади. Напрями дiяльностi та заходи Програми наведенi у додатку.

Очiкуванi результати виконання цiсi Програми у 2021 роцi: своечасна
виплата заробiтноТ плати працiвникам пiдпррюмства, покращення якостi
надаваних пiдприемством послуг, впровадженнrI заходiв щодо eKoHoMiT
п€uIивно-енергетичних pecypciB, реформування житлово-комун€LJIьного

Обсяг коштiв, якi Етапи виконання Усього витрат на
виконання Програми,

грн.
пропонуеться заJIучити
на виконання Програми 2021 piK

Обсяг pecypciB всього,
грн.,в тому числi:

550000,00 550000,00

мiсъкий бюджет 550000,00 550000,00

обласний бюджет

державний бюджет

кошти небюджетних
джерел

господарства громади.



YI. Координацiя та контроль за ходом виконання ПрограмИ
контроль за виконанням цiеi Програми здiйснюють: постiйна комiсiя з

питань комунальноi власностi та комун€шьного господарства Вовчансъкот

MicbKoi ради,заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв

Ради (згiдно розгrодiлу обов'язкiв). Звiтуе про виконання програми вiддiл
житлово_комун€lJIьного господарства та цивiльного захисту.
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