ПРОГРАМА
забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та
водовідведенню Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік
1.Загальні положення.
Програма забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та
водовідведенню Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік (надалі Програма)
розроблена відповідно до п.5 ст. 91 Бюджетного кодексу України,

Законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 «Про забезпечення
надійності й безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».
Основним напрямом роботи комунального підприємства залишається вжиття заходів
для виробництва та реалізації якісних послуг населенню міста з водопостачання та
водовідведення, з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.
Однак проблемою в функціонуванні комунального підприємства міста на сьогодні
залишається накопичення заборгованості по платежам, що негативно впливає на
поточну діяльність підприємства, дестабілізує його роботу і, як наслідок , призводить
до зниження якісних і кількісних показників надання послуг .
Все це призводить до того, що комунальному підприємству не вистачає обігових
коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню
застарілих

інженерних

мереж

водопостачання

та

водовідведення,

придбання

необхідних технічних засобів, заміни застарілого обладнання енергозберігаючим
ефективним обладнанням, для оплати за спожиту електроенергію, виплату заробітної
плати працівникам підприємства.
Потребує оновлення

матеріальна база підприємства за рахунок капітальних

вкладень.
Тому враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться Барське КВУ ВКГ
«Барводоканал», та необхідністю виконання зобов’язань щодо задоволення потреб
Барської міської ОТГ,

для належної діяльності підприємства щодо видобування,

реалізації населенню , підприємствам і закладам міста Бар питної води, приймання

стічних вод та їх очистка, для недопущення створення екологічної катастрофи в м.
Бар, виникає гостра потреба у фінансовій підтримці комунального підприємства з
міського бюджету для забезпечення виконання вищезазначених заходів.
2.Мета Програми.
Забезпечення стабільності роботи Барського КВУ ВКГ «Барводоканал» згідно
його

функціональних

призначень

щодо

видобування,

реалізації

населенню,

підприємствам і закладам міста Бар питної води, приймання стічних вод та їх очистка,
забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
шляхом фінансової підтримки суб’єктів господарювання, що перебувають у
комунальній власності Барської міської ОТГ .
3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання або вирішення проблеми .
Надання коштів комунальному підприємству буде здійснюватись двома
напрямками :
1) перерахування коштів на поточні видатки підприємству за рахунок коштів
загального

фонду

міського

бюджету,

як

«Субсидії

та

поточні

трансфери

підприємствам (установам, організаціям);
2) перерахування коштів для придбання основних засобів. як внески органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності за
рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку міського бюджету, як
«Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям).
При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних
коштів та використовувати виділені кошти згідно плану використання бюджетних
коштів.

4.Основні завдання Програми.
5.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися
фінансова допомога:

-

впорядкування розрахунків підприємства за спожиту електроенергію;

-

впорядкування розрахунків по оплаті праці з працівниками підприємства;

-

поповнення електронного ПДВ - рахунка на суми недостатніх коштів для сплати

до бюджету узгодженого податкового зобов’язання, відповідно до п. 2001 ПКУ.
-

погашення зобов’язань з сплати податків: збір на використання води та

користування надрами;
-

придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки водопровідних та

каналізаційних мереж до роботи;
-

придбання паливно-мастильних матеріалів;

-

придбання та перевірка по будинкових та квартирних приладів обліку;

-

виготовлення проектно-кошторисної документації ;

-

будівництво, реконструкція та ремонт водогонів;

-

придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, паперу, тощо;

-

подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

-

створення умов для більш стабільної і беззбиткової роботи підприємства при

здійсненні своєї господарської діяльності ;
-

підвищення якісних і кількісних показників наданих підприємством послуг;

-

підвищення надійності роботи виробничих потужностей підприємства ;

-

ефективне використанню майна , що є власністю територіальної громади міста;

-

дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при виробництві і

наданні послуг .
5.2. Здійснення внесків до статутного фонду комунального підприємства буде
проводитись на такі основні завдання:
-

зміцнення матеріальної бази підприємства;

-

придбання техніки: дизельних генераторів, асенізаційної машини;

-

придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт,

подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
-

придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських

потреб підприємства;
-

проведення інших видатків , що належать до капітальних витрат.

5. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в Порядку,
визначеному нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним
підприємством клопотань, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради, за
рахунок коштів міського бюджету та джерел не заборонених законодавством.
Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 2 до Програми).

6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
6.1.Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Барської міської ради у
партнерстві з Барським КВУ ВКГ «Барводоканал». У випадку необхідності
коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться рішенням Барської
міської ради.
6.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний
виконавець.

7. Очікувальні результати виконання Програми
1. Забезпечення

беззбитковість

підприємства

та

відповідальність

за

якість

обслуговування споживачів.
2. Оновлення (придбання) основних засобів, необхідного обладнання та підтримання
його в належному технічному стані на підприємстві.
3. Недопущення заборгованості за спожиту електроенергію та платежів до бюджету.
4. Підвищення якості та надійності комунального обслуговування жителів міста.
5. Скорочення нераціонального використання ресурсів на підприємстві.
6.

Забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог галузевої

угоди.

7. Утримання об’єктів водопостачання та водовідведення в належному стані.
8. Забезпечення послугами водопостачання та водовідведення максимальної кількості
жителів міста та навколишніх сіл.
9. Забезпечення очистки стічних вод до нормативних показників та недопущення
скидів в природні водойми.
10. Забезпечення водопостачання міста на випадок надзвичайних ситуацій.

Додаток №1
до Програми забезпечення безперебійного
надання послуг по водопостачанню та водовідведенню
КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика міської цільової програми)
Програма забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та
водовідведенню Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Барське КВУВКГ «Барводоканал»
та виконавчий комітет Барської
міської ради

2.

Дата , номер і назва розпорядчого

Розпорядження міського голови

документа про розроблення програми
3.

Розробник програми

Барське КВУВКГ «Барводоканал»

4.

Спів розробники програми

Барська міська рада

5.

Відповідальні виконавці програми

Барська міська рада

6.

Головний розпорядник бюджетних

Барська міська рада

коштів
7.

Учасники програми

Барське КВУВКГ «Барводоканал»

8

Термін реалізації програми

2018 рік

8.1.

Етапи виконання програм

--

/для довгострокових програм/
9.

Перелік бюджетів , які беруть участь у Місцевий бюджет
виконанні програми

10 .

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
Всього ,

3300 тис. грн..

У тому числі :
10.1.

коштів міського бюджету

10.2.

коштів інших джерел

3300 тис. грн..

Додаток №2
до Програми забезпечення безперебійного
надання послуг по водопостачанню та водовідведенню
Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік

Обсяг фінансування
Програми забезпечення безперебійного надання послуг по водопостачанню та
водовідведенню Барського КВУВКГ «Барводоканал» на 2018 рік
№

Напрямки фінансування

п/п

програми

1.

Поточні трансферти з міського
бюджету на поточні видатки
підприємства на:
- ремонт аварійних ділянок по вул.
І.Богуна,Чернишевського, Сірка,
Нечая, Медвецького, Наливайка;
- реконструкція водопроводу по вул.
Кооперативній;
- реконструкція водопроводу по вул.
Шпаковича;
впорядкування розрахунків
підприємства за спожиту
електроенергію;
впорядкування розрахунків по
оплаті праці з працівниками
підприємства;

2.

Капітальні трансферти з
міського бюджету на придбання
основних засобів ( збільшення
внесків статутного фонду
комунального підприємства)

Обсяги фінансування

1020 тис. грн..
167 тис. грн..
171 тис. грн..
282 тис. грн..
200 тис. грн..
200 тис. грн..

2280 тис.грн

- придбання асенізаційної машини;
- придбання спіралей для каналопромивочної машини “ Пітон “;
- придбання дизельних генераторів;
- придбання будинкових лічильників;
- придбання насосного обладнання.

1200 тис. грн..

Разом

3300 тис. грн.

92 тис. грн..
810 тис. грн..
70 тис. грн..
108 тис. грн..

