
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVI_  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.03.13                         м. Ужгород                                       № 805 
 

 
Про Програму фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода 
на 2013-2015 роки 
 
 
 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств  

м. Ужгорода на 2013-2015 роки згідно з додатком. 
2. Фінансовому управлінню міської ради (Харевич П. І.) передбачити в 

бюджеті міста на 2013 рік бюджетні асигнування на реалізацію заходів 
Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В. Ю. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                           В. Погорелов 
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                                                       Додаток  

до рішення ХVІ сесії міської  
                                                                         ради VІ скликання  

від __01.03.13___ № _805__ 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода 

на 2013-2015 роки 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення Програми 
 

Департамент міського господарства 
Ужгородської міської ради, 
Комунальні підприємства  

2. Розробники програми Департамент міського господарства 
Ужгородської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 
Програми 

Департамент міського господарства 
Ужгородської міської ради 
Комунальні підприємства 

4. Учасники Програми Ужгородська міська рада, 
Департамент міського господарства 
Ужгородської міської ради, 
Комунальні підприємства 

5. Термін реалізації Програми 2013-2015 роки 

6. Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, всього 767 200,0  гривень 

 у тому числі:  
 кошти міського бюджету 760 000,0  гривень 
 інші джерела (кошти 

підприємств) 7 200,0 гривень 
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1. Загальна частина 

 
Комунальне господарство міста в теперішній час обслуговують         

15 підприємств комунальної власності: 
 – комунальні підприємства «ЖРЕР №1», «ЖРЕР №4», «ЖРЕР №5», 
ЖРЕР №8» (послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій); 

– комунальне підприємство зеленого господарства «Агромікс» (послуги з 
утримання зелених насаджень та озеленення); 

– комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської 
ради (утримання доріг, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ тощо); 

– комунальне підприємство «Ужгородський комбінат комунальних 
підприємств» Ужгородської міської ради (утримання кладовищ та надання 
ритуальних послуг); 

– комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку «Боздоський»» 
(організація дозвілля населення та утримання території парку); 

– комунальне підприємство «Ужгородпарквідео» (експлуатація та 
обслуговування місць для паркування транспортних засобів, встановлення 
засобів відео спостереження тощо); 

– комунальне підприємство «Ужгородліфт» (забезпечення безперебійної та 
безпечної роботи ліфтів); 

– комунальне підприємство КАТП-072801 (санітарне очищення міста та 
утримання міського сміттєзвалища ТПВ). 
Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається 

вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню міста з 
метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності. 

Важливою проблемою в функціонуванні комунальних підприємств міста 
на сьогодні залишається накопичення кредиторської та дебіторської 
заборгованості, що негативно впливає на поточну діяльність підприємств, 
дестабілізує їх роботу і, як наслідок, призводить до зниження якісних і 
кількісних показників наданих послуг. Так, станом на 01.01.2013 року загальна 
сума кредиторської заборгованості по комунальним підприємствам склала 
28430,3 тис. грн.., загальна сума дебіторської заборгованості споживачів за 
надані послуги становила 46708,3 тис. грн. Основними причинами наявності 
зазначених сум стали: 

- обмеженість обігових коштів на підприємствах  для здійснення поточної 
діяльності в наслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості 
окремих складових собівартості виробництва і надання послуг в наслідок 
прийняття відповідних рішень на державному рівні (зміна ставок податків і 
зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-
енергетичні ресурси);   

- відсутність механізму узгодження тарифів на енергоносії, які 
визначаються на державному рівні, та тарифів на послуги комунальних 
підприємств, які визначаються на місцевому рівні; 



 4
 - низька платоспроможність населення; 
 - невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги комунальних 
підприємств економічно обґрунтованим плановим витратам на їх виробництво і 
реалізацію; 

- обмеженість коштів на підприємствах для проведення капітальних 
вкладень в наслідок збільшення за термін дії встановлених тарифів собівартості 
виробництва і надання відповідних житлово-комунальних послуг і зменшення 
сум прибутків, запланованих на фінансування заходів для переоснащення та 
відновлення виробничих потужностей;  

-  законодавча неврегульованість механізму застосування пені та 
штрафних санкцій для громадян-неплатників, а також механізму припинення 
(відключення) надання послуг. 

Негативно впливає на якість послуг, які виробляють і надають комунальні 
підприємства міста, низький рівень інвестицій в житлово-комунальне 
господарство та обмеженість обігових коштів підприємств. На сьогодні 
комунальні підприємства перебувають у кризовому стані, про що, в першу 
чергу, свідчить збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан не 
дозволяє своєчасно модернізувати систему комунальних підприємств і 
забезпечити споживачів якісними комунальними та іншими послугами, 
спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей та 
підвищення рівня аварійності об’єктів.  
 

2. Мета та основні завдання 
 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 
направлена на: 

- покращення стану розрахунків підприємств за спожиті енергоносії, по 
податкам і зборам; 

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними 
підприємствами своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 
послуг споживачам міста; 

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та 
зниження рівня аварійності об’єктів; 

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, 
направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих 
потужностей підприємств; 

- завершення робіт з упорядкування територій для паркування 
автомобільного транспорту на території міста. 

 
3. Фінансове забезпечення 

 
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в Порядку, 

визначеному нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальними 
підприємствами клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності 
відповідної фінансової підтримки, рішень виконавчого комітету від 31.10.12 
№393, від 05.12.12 №455, рішення ХУ сесії міської ради У скликання від 
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28.12.2012р. №763,  за рахунок коштів міського бюджету та джерел, не 
заборонених законодавством (коштів, отриманих від надання платних послуг, 
спонсорських коштів, отриманих від громадян, установ, організацій, 
підприємств, бюджетних коштів та інше). 

 
4. Очікувані результати 

 
 Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам сприятиме: 
- впорядкуванню розрахунків підприємств з енергопостачальними 

організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (природний 
газ, електроенергія, питна вода) та скороченню у разі наявності кредиторської 
заборгованості;  

- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів по 
податкам і зборам; 

- створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунальних 
підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності. 

- підвищенню якісних і кількісних показників наданих підприємствами 
комунальної власності житлово-комунальних та інших послуг; 

- підвищенню надійності роботи виробничих потужностей комунальних 
підприємств;  

- ефективному використанню майна, що є власністю територіальної 
громади міста; 

- дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при 
виробництві і наданні послуг; 

 
 

5. План першочергових заходів на виконання Програми 
 

Джерело та обсяг фінансування в 
розрізі років,  грн. 

2013 рік 
№ 
п/п 

Найменування  
заходу 

Виконавець 
Міський 
бюджет 

Інші джерела  
(кошти підприємств)

КПЗГ «Агромікс» 300 000,0 2 900,0 
КП «ЖРЕР №4» 100 000,0 2 700,0 
КАТП-072801 241 407,0 - 
КП «Парк культури та 
відпочинку «Боздоський»

70 000,0 1 600,0 
1 

Поповнення 
статутних фондів 
комунальних 
підприємств 

КП «Ужгородпарквідео» 48 593,0 - 
 Разом  760 000,0 7 200,0 

 
 
Секретар ради                                                                                            С. Король 

 
 


	Міський голова                                                                           В. Погорелов

