
                                                                            Проєкт вноситься  

                                                                            селищним головою 
 

 
________________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ____ ________ 2022 року                                                                    № __ 

смт Олександрівка 

 

Про Програму фінансової 
підтримки на проведення 
ліквідації комунального 
підприємства «Комсервіс» 
Олександрівської селищної 
ради 
 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини 1 

статті 26 та статей 60, 64 Закону України Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу, з метою 

здійснення фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради та покриття 

витрат пов’язаних із ліквідацією 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки на проведення 

ліквідації комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з бюджету 

Олександрівської селищної ТГ фінансової підтримки для проведення 

ліквідації комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні           

комісії Олександрівської селищної ради з питань соціально-економічного 

розвитку території, благоустрою та житлово-комунального господарства;                         

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 

 

 

 

 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської 

селищної ради  

від___ _______2022 року №_____ 

 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки на проведення ліквідації                               

комунального підприємства «Комсервіс»                                
Олександрівської селищної ради 

 
І.Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення Програми Олександрівська селищна рада 

2 Розробники програми Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради 

3 Відповідальні виконавці Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради, КП «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради 
4 Учасники Програми КП «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради 

5 Терміни реалізації програми 2022 рік 

6 Кошти, задіяні на виконання 

Програми 
Бюджет Олександрівської селищної ТГ 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього грн: 
162001,00 

 ________________________ 

 



 
ІІ. Загальні положення 

Програма фінансової підтримки на проведення ліквідації 

комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради 

(надалі – Програма) розроблена  відповідно до статті 143 Конституції 

України, пункту 22 частини 1 статті 26 та статей 60, 64 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу 

України. 

У сучасних економічних умовах, у зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану, для забезпечення виконання власних фінансових зобов’язань 

комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради 

виникла потреба залучення додаткового фінансування на покриття витрат 

підприємства по заробітній платі та нарахувань на неї, здійснення 

розрахунків з постачальниками послуг у зв’язку із проведенням ліквідації 

підприємства. 

На даний час фінансовий стан комунального підприємства «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради є критичним, що призводить до порушень 

трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, 

неякісного надання послуг та ускладнює роботу підприємства в цілому. 

Послуги, які надає комунальне підприємство «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради не забезпечують відшкодування витрат на їх 

надання, зростають витрати на оплату праці працівників, придбання 

необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що в цілому призвело                      

до збиткової діяльності підприємства та його неспроможності своєчасно та                   

в повному розмірі здійснювати розрахунки за фінансовими зобов’язаннями. 

Вищенаведені чинники призводять до зменшення у комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради власних обігових 

коштів, та як наслідок до утворення кредиторської заборгованості перед 

постачальниками послуг, збільшення витрат із виплати заробітної плати                      

працівникам підприємства та нарахувань на неї, заборгованості                                 

із оплати послуг та енергоносіїв. 
 

ІІІ. Мета та завдання Програми 
 

Метою Програми здійснення фінансової підтримки комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради                          

є покриття витрат, які буде понесено при ліквідації підприємства,                      

витрат  пов’язаних  із виплатою заробітної плати працівникам 

підприємства та нарахувань на неї, оплати послуг та енергоносіїв. 
 

ІV. Заходи з реалізації Програми 
 

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних 

заходів, спрямованих на розв’язання проблеми та досягнення мети: 

1. Надання комунальним підприємством «Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) 



необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки з метою 

ліквідації підприємства. 

2. Розгляд Олександрівською селищною радою направлених матеріалів 

та  прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовки проєкту 

рішення селищної ради щодо виділення коштів за рахунок коштів селищного 

бюджету. 

3. Забезпечення виконання рішення селищної ради та використання 

підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим 

призначенням. 

4. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснюють 

відповідальні виконавці та постійна комісія селищної ради з питань 

соціально-економічного розвитку території, благоустрою та                         

житлово-комунального господарства. 

 

V. Фінансова забезпеченість Програми 
 

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 

шляхом: 

1. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального 

фонду бюджету Олександрівської селищної ТГ. 

2. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми                 

є відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  

та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

3. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми. 

 
VІ. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

1. Провести ліквідацію комунального підприємства «Комсервіс»                  

Олександрівської селищної ради. 

2. Здійснити погашення витрат підприємства по заробітній платі та 

нарахувань на неї, здійснити розрахунок з постачальниками послуг. 

 
VI. Система контролю 

 

1. Реалізація Програми покладається на комунальне підприємство 

«Комсервіс» Олександрівської селищної ради та відділ містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою 

Олександрівської селищної ради. 

2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії 

селищної ради з питань соціально-економічного розвитку території, 

благоустрою та житлово-комунального господарства; з питань бюджету, 

фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 

  

  

  _________________________ 



Додаток 

до Програми фінансової 

підтримки на проведення 

ліквідації комунального 

підприємства «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради 
 

 
 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 
фінансової підтримки на проведення ліквідації                              

комунального підприємства «Комсервіс» Олександрівської              
селищної ради  

 

(грн) 

№  
п/п 

Найменування видатків Сума 

1. Заробітна плата 100115,85 

2. Нарахування на заробітну плату 24630,82 

3. 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
32606,00 

4. Оплата послуг (крім комунальних) 4648,00 

ВСЬОГО: 162001,00 

  

 ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської 

селищної ради  

від___ _______2022 року №_____ 

 

 

ПОРЯДОК 

виділення та використання коштів з бюджету Олександрівської 
селищної ТГ фінансової підтримки для проведення ліквідації 

комунального підприємства «Комсервіс»                                      
Олександрівської селищної ради  

 
1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів                     

з селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки для проведення 

ліквідації комунального підприємства Комсервіс» Олександрівської 

селищної ради. 

2. Фінансова підтримка надається на підставі статті 143 Конституції 

України, пункту 22 частини 1 статті 26, статей 60, 64 Закону України                 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу 

України. 

3. Фінансова підтримка надається з метою покриття витрат пов’язаних 

із ліквідацією підприємства, а саме: з метою погашення витрат                  

пов’язаних із виплатою заробітної плати працівникам підприємства та 

нарахувань на неї, погашення заборгованості із оплати послуг                                

та енергоносіїв. 
4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 

засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених 

рішенням про селищний бюджет на відповідний рік, та в межах надходжень 

до селищного бюджету. Зазначена фінансова підтримка надається як поточні 

трансферти комунальному підприємству, які включені до мережі головного 

розпорядника коштів селищного бюджету як одержувачі бюджетних коштів, 

та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку 

плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов’язань 

та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської 

служби у порядку, встановленому законодавством. 

5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової 

підтримки, оформлює клопотання на відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 

селищної ради з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками,                      

у свою чергу відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради                 

для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надає 

фінансовому відділу Олександрівської селищної ради пропозиції                             

для перерахування коштів. 



6. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів на ліквідацію 

підприємства надається на безповоротній основі та виключно в межах 

затверджених бюджетних призначень селищного бюджету, та в залежності 

від наявного фінансового ресурсу селищного бюджету; 

6.1. фінансова підтримка виділяється виключно на проведення 

розрахунків пов’язаних з ліквідацією підприємства, а саме: покриття витрат 

пов’язаних із виплатою заробітної плати працівникам підприємства                        

та нарахувань на неї, погашення заборгованості із оплати послуг                      

та енергоносіїв. 
6.2. не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного 

бюджету витрати комунального підприємства:  

на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними 

договорами.   

6.3. Фінансова підтримка комунальному підприємству не має 

системного характеру. 

6.4. Критеріями для надання фінансової підтримки є наявність: 

обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки,                

у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем 

фінансової підтримки головному розпоряднику коштів селищного бюджету;  

затвердженого фінансового плану комунального підприємства                            

на поточний рік. 

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства                

та благоустрою Олександрівської селищної ради. 

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 

Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

9. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе 

персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій                    

у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів                     

і звітності. 

 

 

_____________________ 


