
Україна
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХІVСЕСІЯ, VIIІДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

     від 11 листопада 2021 р.            м. Стрий                                  № 706

Про затвердження змін до «Програми фінансової 
підтримки міських комунальних підприємств
та здійснення внесків до їх статутних фондів
на 2021 рік»

     Керуючись п.п. 22 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” міська рада вирішила:

1. Внести зміни до «Програми фінансової підтримки міських комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 рік», (далі- 
Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) проводити 
фінансування відповідно до затвердженої Програми

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з 
питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. 
Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський    голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
До Програми фінансової підтримки
міських комунальних підприємств та 
здійснення внесків до їх статутних 
фондів на 2021 рік

     1.ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств

та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми Управління ЖКГ, Стрийської МР

2.  Дата, номер документа
про затвердження програми      _28.01.2021р. №113_____

3. Розробник програми УправлінняЖКГ, СтрийськоїМР

4. Відповідальний виконавець 
      Програми Управління ЖКГ, Стрийської МР КП 

Стрийводоканал, Стрийський МККП,КП «Водоканал 
Плюс» 

5.  Учасники програми КП «Стрийводоканал», Стрийський МККП, КП 
«Водоканал Плюс»

6. Термін реалізації програми 2021р.
7.  Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, на 2021р.,тис. грн., 
всього, 20799,488  тис.грн.
у тому числі:

7.1. кошти бюджету 
      територіальної громади                      20377,488 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та 
перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і 
споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. Забезпечення обліку 
використання виробленої теплової енергії споживачами, її фактичні об’єми. Вжиття заходів для 
виробництва та реалізації населенню міста якісних послуг з водопостачання та водовідведення.

ІІІ. Мета Програми.
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-
комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво. Визначення фактичного, пропорційно визначеного 
споживання теплової енергії, недопущення втрати відповідного теплового режиму. 
Оздоровлення фінансового стану комунального підприємства міста, яке забезпечує населення 
питною водою, шляхом покриття збитків отриманих за результатами господарської діяльності, 
за рахунок наданої фінансової підтримки з міського бюджету.



IV. Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

Фінансування

№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники 

на 
виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці 
заходу, 

показника Джерела Обсяги, тис. 
грн.

Очікуваний результат

2021 рік
2.1 Поповнення  статутного фонду 
міського комбінату комунальних  
підприємств на придбання:

-трактора Беларус-82.1 в комплекті з 
навісним обладнанням: 
фронтальним навантажувачемLC-з 
багатофункціональним ковшем 
3PronarCW-18E та фрезерним 
обладнанням (або еквівалент)

Протягом 2021 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР

Стрийський МККП

Бюджет 
територіальної 

громади

1181,00

-трактора Беларус-82.1 в комплекті з 
навісним обладнанням: переднім 
відвалом для снігу НО-79-1 та 
косаркою Wirax (або еквівалент) – 5 
штук

625,00

-автогідропідйомникависотою 22 м 2797,50
-причіпа - лавета  або 
еквівалент(1шт)

140,00

-котка вібраційного (1шт) 969,00

1.

-вантажного автомобіля «Peugeot» 
Boxer або еквівалент (1шт)

1005,00

Забезпечення стабільності 
роботи комунального 
підприємства, згідно 
функціонального призначення



- причіпа тракторного (1шт) 249,00
-навісного 
ямобуравкомплектізшнеками

62,50

-очищувача високого тиску HD 
9/20-4+KAP 1.367-308.0 (або 
еквівалент)

42,50

-навісної косарки Wirax або 
еквівалент

35,00

-трактора Беларус-320.4 в комплекті 
з навісним обладнанням: відвалом 
для снігу та косаркою Wirax (або 
еквівалент) – 5 штук

1811,15

- напівпричіп тракторний 
самоскидний  1ПТС-2 (або 
еквівалент) (5 шт.) 

 286,30,00

- спецтехніки для відновлення 
дорожнього покриття

1120,548

-обладнання щіткове ИУЦЛ 31.00.00 
(або еквівалент) (5шт.)

195,00

-газонокосарки STIHLRM 650 T 
(або еквівалент) –(10 штук)

222,99

-сміттєвоза заднього завантаження 
на базі шасі МАЗ-5340С2(або 
еквівалент)

1000,00

2.2 Поповнення статутного 
фонду КП «Стрийводоканал»  на 
придбання основних засобів:

- 
ультразвуковихлічильниківдлявс
тановленнянасвердловинахтавод
озаборі(6 шт)

Протягом 2021 
року

УправлінняЖКГСтрий
ськоїМР

КП «Стрийводоканал»

Бюджеттерито
ріальноїгромад
и

10,50

- 
переносноїпроливноїустановкидл
яповіркивитратомірівталічильни
ківрідини

150,00

Забезпеченнястабільностіроб
отикомунальногопідприємств
а, 
згіднофункціональногопризн
ачення



- ультразвукового портативного 
лічильника в комплекті з 
товщиноміром (50-5000мм)

232,00

- придбання 
дозаторавизначеннявмістухлоруу
водопровідніймережі

40,00

3.  Забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства 
«Стрийводоканал», а саме сплата 
податків і зборів,виплата 
заробітної плати,оплата 
електроенергії

Протягом 2021 
року

УправлінняЖКГСт
рийськоїМР
КП 
«Стрийводоканал»

Бюджеттерито
ріальноїгромад
и

7300,00 Забезпечення стабільної роботи 
комунального підприємства

4. ФінансовапідтримкаГоспрозраху
нковоговідділукапітальногобудів
ництваприСтрийськомуміськвик
онкомі (виплатазаробітноїплати, 
ЄСВ, 
сплатакомунальнихплатежів- 
електропостачання, 
газопостачання, водопостачання, 
оплатакомісіїбанкузакасовеобслу
говування, ПДВ)

Протягом 2021 
року

УправлінняЖКГСт
рийськоїМР, ГВКБ

Бюджеттерито
ріальноїгромад
и

431,50 Забезпеченнястабільностіроботи
комунальногопідприємства, 
згіднофункціональногопризначе
ння

5. Фінансовапідтримка КП 
«Водоканал Плюс» 
(виплатазаробітноїплати, ЄСВ, 
сплатакомунальнихплатежів- 
електропостачання, 
газопостачання, 
оплатакомісіїбанкузакасовеобслу
говування, ПДВ)

Протягом 2021 
року

УправлінняЖКГСт
рийськоїМР, КП 
«Водоканал Плюс»

Бюджеттерито
ріальноїгромад
и

295,00 Забезпеченнястабільностіроботи
комунальногопідприємства, 
згіднофункціональногопризначе
ння

6. Надання поворотної фінансової 
допомоги  комунальному 
підприємству «Управляюча 
компанія «Комфортний Стрий» 

Протягом 2021 
року

УправлінняЖКГСт
рийськоїМР, КП 
«Управляюча 
компанія 

Бюджеттерито
ріальноїгромад
и

500,00 Забезпеченнястабільностіроботи
комунальногопідприємства, 
згіднофункціональногопризначе
ння



Стрийської міської ради  для 
виплати заробітноїплати, ЄСВ, 
податків та зборів. 
Відповідно до договору 
поворотна фінансова 
допомогапідлягає повному 
поверненню  шляхом 
перерахування грошових коштів 
на дохідний рахунок UA 22 
899998 0314321974000613941, 
код платежу-00008862, ЄДРПОУ 
38008294- ГУК Львів Стрийська 
ТГ до20 грудня 2021р.

«Комфортний 
Стрий»

7.  Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю, а саме:

- послуги з організації 
віртуальної 
диспетчерської служби 
для моніторингу подій 
житлово-комунального 
господарства Стрийської 
територіальної громади;

- послуги в Єдиній системі 
моніторингу та 
диспетчеризації мереж 
житлово-комунального 
господарства «Місто на 
долонях» Стрийської 
територіальної громади

Протягом 2021 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР

Бюджет 
територіальної
громади

49,00

49,00

Забезпечення оперативного 
реагування на звернення 
щодо житлово-комунальних 
питань; зворотній зв’язок з 
мешканцями міста; контроль 
за наданням населенню 
якісних комунальних послуг; 
контроль за виконанням 
порушених у зверненнях 
питань; сприяння співпраці з 
комунальними 
підприємствами Стрийської 
ТГ; ліквідації аварійних та 
надзвичайних ситуацій

Усього: 20799,488
V  .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2021рік Усього витрат на виконання 
Програми



Усього :
В тому числі :

- державний бюджет
- державні і обласні 

фонди
- бюджет ТГ
- субвенції інших 

бюджетів

 20799,488  тис. грн.

-

-

20377,488 тис. грн.
422,00 тис.грн.

20799,488  тис. грн.

 20377,488  тис. грн.
422,00 тис.грн.

Цільове фінансування Програми здійснюється згідно плану заходів на її проведення та в межах асигнувань, передбачених бюджетом,  шляхом  
спрямування   коштів Управлінню ЖКГ Стрийської МР, та СМККП, КП « Стрийводоканал».
       Вході реалізації заходів Програми можливі корегування, зміни, уточнення,доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію 
розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

VІ. Строки, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Виконання завдань «Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2021 рік» 

передбачено провести у 2021 р. з повним використанням передбачених коштів.
      Річний та проміжні звіти по використанню коштів надаються фінансовому управлінню Стрийської міської ради.  Використання 
бюджетних коштів на реалізацію Програми враховується при складанні її на наступний фінансовий рік.

Секретар міської ради                                                                                                                                             Мар’ян БЕРНИК


