
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХXСЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2022р.                Стрий                             № 1438

Про затвердження змін до «Програми фінансової 
підтримки міських комунальних підприємств
та здійснення внесків до їх статутних фондів
на 2022 рік»

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

1. Затвердити зміни до «Програми фінансової підтримки міських 
комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 
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 першого заступника                                           
міського голови М. Дмитришина та 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 №1 
до рішення сесії Стрийської міської ради
від «15» грудня 2022 року 
№ 1438

1.ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств
та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми Управління ЖКГ Стрийської МР

2.  Дата, номер документа
про затвердження програми     № 915 від 15.12.2022 р.

3. Розробник програми УправлінняЖКГСтрийськоїМР

4. Відповідальний виконавець 
      Програми УправлінняЖКГ, СтрийськоїМР КП Стрийводоканал, 

Стрийський МККП,КП «Водоканал Плюс» , КП УК 
«Комфортний Стрий»

5.  Учасники програми КП«Стрийводоканал», Стрийський МККП, КП 
«Водоканал Плюс», КП УК «Комфортний Стрий» 
Стрийської МР, КП»Стрийтеплоенерго»

6. Термін реалізації програми 2022р.
7.  Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, на 2022р.,тис. грн., 
всього, 39 632,90  тис.грн.
у тому числі:

7.1. кошти бюджету 
      територіальної громади 38 508,30  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

2022 рік
1.1 Поповнення  статутного фонду 
міського комбінату комунальних  
підприємств на придбання:

Обсягвидатків 127,20 
тис.грн.
Продукту
Кількість обладнання, що 
планується придбати -3 

Ефективності
Середня вартість 
обладнання  -42,40 тис.грн.;

Якості
% придбання обладнання 
до запланованої кількості

Протягом 2022 
року

Управління ЖКГ 
Стрийської МР

Стрийський МККП

Бюджет 
територіальн

ої громади
127,20

-мотокоси (3шт.) 67,50

-косарки роторної 38,00

1.

- навісного обладнання  - Ямобур 21,70

Забезпечення 
стабільності роботи 
комунального 
підприємства, згідно 
функціонального 
призначення

2. Фінансовапідтримкакомунальног
о підприємства «Управляюча 
компанія «Комфортний Стрий» 
Стрийської міської ради 
(виплатазаробітноїплати, сплата 
податків та зборів, ЄСВ)

Затрат
Обсягвидатків 800,00 
тис.грн.
Продукту
кількістькомунальнихпідпр
иємств, 
якіпотребуютьфінансової 
підтримки-1 

Ефективності
середнійрозмірфінансовоїпі
дтримки 1 підприємству-
800,00 тис.грн.;

Якості
% надання фінансової 
підтримки

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтрийс
ькоїМР, КП 
«Управляюча компанія 
«Комфортний Стрий»

Бюджеттерит
оріальноїгро
мади

800,00 Забезпеченнястабіль
ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
гопризначення

3. Внески до статутного капіталу Затрат
Обсягвидатків 24 406,50 

Протягом202 УправлінняЖКГСтрийс Бюджет ТГ, 24 406,50 Забезпеченнястабіль



КП «Стрийводоканал», що 
будуть здійснюватися шляхом 
перерахування коштів на 
реквізити: р/р UA40 305299 
0000026000021009102 в АТ КБ 
Приватбанк, МФО 305299

тис.грн.

Якості
% здійснення внесків до 
статутного капіталу

2року ькоїМР, КП 
«Стрийводоканал»

Субвенції з 
інших 
бюджетів

ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
го призначення

4. Внески до статутного капіталу 
КП «Водоканал Плюс», що 
будуть здійснюватися шляхом 
перерахування коштів на 
реквізити: р/р UA 22 325796 
0000026008301364931, Філія 
ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО 
325796

Затрат
Обсягвидатків 826,20 
тис.грн.

Якості
% здійснення внесків до 
статутного капіталу

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтрийс
ькоїМР, КП «Водоканал 
Плюс»

Бюджет 
ТГ,субвенції 
з інших 
бюджетів

826,20 Забезпеченнястабіль
ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
го призначення

5. Фінансова підтримка 
комунального підприємства 
«Стрийтеплоенерго» на 
погашення заборгованості за 
розподіл природного газу. 

Затрат
Обсягвидатків 8713,00 
тис.грн.
Продукту
кількістькомунальнихпідпр
иємств, 
якіпотребуютьфінансової 
підтримки-1 

Ефективності
середнійрозмірфінансовоїпі
дтримки 1 підприємству-
8713,00 тис.грн.;

Якості
% надання фінансової 
підтримки

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтрийс
ькоїМР, КП 
«Стрийтеплоенерго»

Бюджет ТГ 8713,00 Забезпеченнястабіль
ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
го призначення

6 Відшкодування різниці між 
розміром ціни(тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що 
затверджувалися або 
погоджувалися рішенням 
місцевого органу виконавчої 
влади та органу місцевого 
самоврядування, та розміром 

Затрат
Обсягвидатків 260,00 
тис.грн.
Продукту
кількістькомунальнихпідпр
иємств, яким планується 
надання дотації-1

Ефективності
Середня сума дотації на 
одне  підприємство-260,00 
тис.грн.;

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтрийс
ькоїМР, КП «Водоканал 
Плюс»

Бюджет ТГ 260,00 Забезпеченнястабіль
ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
го призначення



економічно обґрунтованих 
витрат на їх виробництво.

Якості
% темп зростання 
середньої суми фінансової 
підтримки(дотації) одному 
підприємству порівняно з 
попереднім роком

7. Внески до статутного капіталу 
КП «Стрийтеплоенерго», що 
будуть здійснюватися шляхом 
перерахування коштів на 
реквізити: р/р UA 71 325796 
00000 26005300103345, Філія 
ЛОУ АТ «Ощадбанк», МФО 
325796

Затрат
Обсягвидатків 4500,00 
тис.грн.

Якості
% здійснення внесків до 
статутного капіталу

Протягом 
2022року

УправлінняЖКГСтрийс
ькоїМР, КП «Водоканал 
Плюс»

Бюджет ТГ 4500,00 Забезпеченнястабіль
ностіроботикомуналь
ногопідприємства, 
згіднофункціонально
го призначення

Усього: 39 632,90
V  .Ресурсне забезпечення виконання завдання Програми.

Обсяг коштів, які пропонуються 
залучити на виконання 
«Програми»

2022рік Усього витрат на виконання 
Програми

Усього :
В тому числі :

- державний бюджет
- державні і обласні 

фонди
- бюджет ТГ
- субвенції інших 

бюджетів

 39 632,90  тис. грн.

-

-

38 508,30  тис. грн.
1124,60 тис.грн.

39 632,90  тис. грн.

-

-

38 508,30  тис. грн.
1124,60 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», КП «Водоканал Плюс», КП УК «Комфортний 
Стрий».
       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 

2022 рік» передбачено провести у 2022 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 


