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І-ІІІ етапи
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Програми

1. Загальна частина
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2018
– 2020 роки (далі — Програма) розроблена з метою забезпечення ефективного
використання майна міської комунальної власності шляхом досягнення
стабільної та беззбиткової діяльності комунальних підприємств.
Комунальне господарство міста в теперішній час обслуговують 14
підприємств комунальної власності, зокрема:
– комунальне підприємство зеленого господарства «Агромікс» (послуги з
утримання зелених насаджень та озеленення, статутний капітал
2 362 040 грн.);
– комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне
підприємство» Ужгородської міської ради (утримання доріг, ліквідація
несанкціонованих сміттєзвалищ тощо, статутний капітал 7 490 220 грн.);
– комунальне підприємство «Ужгородський комбінат комунальних
підприємств» Ужгородської міської ради (утримання кладовищ та надання
ритуальних послуг, статутний капітал 2 388 023 грн.);
– комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку «Під замком»
(організація дозвілля населення та утримання території парку, статутний
капітал 200 000 грн.);
– комунальне підприємство «Водоканал м. Ужгорода» (централізоване
водопостачання та водовідведення, статутний капітал 71 265 000 грн.);
– комунальне підприємство «Ужгородліфт» Ужгородської міської ради
(забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, статутний капітал
100 000 грн.);
– комунальне підприємство «КАТП-072801» Ужгородської міської ради
(санітарне очищення міста та утримання міського сміттєзвалища ТПВ,
статутний капітал 3 277 598 грн.);
– комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро»
Ужгородської міської ради (підготовка вихідних даних та проектної
документації на об’єкти нового будівництва, розширення, реконструкцію,
капітальний ремонт існуючих будівель та комплексний благоустрій територій,
статутний капітал 0 грн.);
– комунальне підприємство «Лікарняна аптека» (забезпечення міської
клінічної лікарні медикаментами, на задоволення потреб населення, установ
охорони здоров’я, підприємств та організацій в медико-фармацевтичній
продукції, лікарських засобів, виробах медичного та санітарно-гігієнічного
призначення, статутний капітал 0 грн.);
– комунальне підприємство «Ужгородська міська друкарня» (насичення
регіонального ринку товарами та послугами для більш повного задоволення
потреб населення та юридичних осіб поліграфічною продукцією, статутний
капітал 1 320 285 грн.);
– комунальне підприємство «Уж-Фест» Ужгородської міської ради
(організація та контроль за належним проведенням активного відпочинку та
розваг населення міста, статутний капітал 689 9443 грн.);

– комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт»
Ужгородської міської ради (забезпечення функціонування та розвиток
міського пасажирського транспорту, статутний капітал 0 грн.);
– комунальне підприємство «Стадіон «Авангард» (розвиток різних видів
спорту, організація спортивно-оздоровчих заходів, зміцнення спортивних
зв’язків міста, розробка і реалізація спортивних програм, статутний капітал
735 045 грн.);
– комунальне підприємство «Центр інформаційних технологій»
Ужгородської міської ради (надання Ужгородській міській раді
консультативних та технічних послуг у сфері інформатизації структурних
підрозділів міської ради, програмно-технічна підтримка обладнання міської
ради, а також покращення взаємодії структурних підрозділів Ужгородської
міської ради із громадою міста, статутний капітал 300 000 грн.).
Основним напрямом роботи комунальних підприємств є вжиття заходів
для виробництва та реалізації якісних послуг населенню міста з метою
створення сприятливих умов для його життєдіяльності.
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.
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних
статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансовогосподарського діяльності, покращенню стану розрахунків, більш
ефективному використанню майна міської комунальної власності, оновленню
виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного
внесення платежів до бюджету.
Основними причинами надання фінансової підтримки є:
- 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 паливноенергетичні ресурси, тощо);
- відсутність механізму узгодження тарифів на енергоносії, які
визначаються на державному рівні;
- низька платоспроможність населення;
- 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.

Програма розповсюджується на суб'єкти господарювання комунальної
форми власності, які здійснюють господарську діяльність для задоволення
потреб територіальної громади міста, засновником яких є Ужгородська міська
рада.
Програма не поширюється на суб'єкти господарювання засновані
Ужгородською міською радою, щодо яких порушено справу про банкрутство
або які визнані в установленому порядку банкрутами і які перебувають у стані
ліквідації.
2. Мета
Метою програми є збереження дієздатності комунальних підприємств
міста та їх трудового потенціалу, забезпечення стабільної роботи комунальних
підприємств міста згідно з їх функціональними призначеннями, виконання
зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення
раціонального використання і збереження комунального майна, зміцнення
матеріально-технічної бази комунальних підприємств для забезпечення
якісного утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою міста,
оздоровлення фінансового стану підприємств за рахунок надання фінансової
підтримки, поліпшення екологічного і санітарного стану та естетичного
вигляду міста.
3. Основні завдання
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород
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;
- покриття збитків минулих періодів.
4. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в
Порядку, визначеному нормативно-правовими актами, на підставі поданих
комунальними підприємствами клопотань з наведеними обґрунтуваннями
щодо необхідності відповідної фінансової підтримки, рішень виконавчого
комітету та сесій міської ради, за рахунок коштів міського бюджету в якості
внесків у статутні фонди підприємств та шляхом надання дотації на покриття

збитків минулих періодів. Фінансова підтримка буде надаватися після
включення підприємств до мережі одержувачів бюджетних коштів.
Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів загального
та спеціального фонду
5. Очікувані результати
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам сприятиме:
- упорядкуванню 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
податках і зборах;
- 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.
6. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми
Головний розпорядник коштів Програми – департамент міського
господарства щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та
за підсумками року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання з
наростаючим підсумком, відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії
міської ради УІІ скликання від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції
щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.
Департамент міського господарства щороку здійснює обґрунтовану
оцінку результатів програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо
доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових
завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.
Головний розпорядник публікує звіт про результати Програми на
офіційному сайті міської ради.
Учасники Програми звітують про виконання заходів Програми
Департаменту міського господарства щомісячно, до 5-го числа місяця
наступного за звітним.

______________________________________________

Додаток 1
до Програми фінансової
підтримки комунальних
підприємств міста Ужгород на
2018-2020 роки
Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки
грн.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
міський бюджет
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання
програми, грн.

І етап
2018 рік

ІІ етап
2019 рік

ІІІ етап
2020 рік

103 765 744

73 241 786 71 643 647

248 651 177

103 765 744

73 241 786 71 643 647

248 651 177

Додаток 2
до Програми фінансової
підтримки комунальних
підприємств міста
Ужгород на 2018-2020
роки
Перелік завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки
грн.
Відповідальні
виконавці

Етапи виконання програми

Мета, завдання,
ТПКВКМБ

І етап
2018 рік

ІІ етап
2019 рік

ІІІ етап
2020 рік

Обсяг
у т. ч. кошти
у т. ч. кошти
у т. ч. кошти
видатків
міського бюджету
Обсяг міського бюджету Обсяг міського бюджету
загаль- спеціальвидатків загаль- спеціаль- видатків загаль- спеціальний
ний
ний
ний
ний
ний
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд
фонд

71 643 647

16 053 100

х

71 643 647

16 053 100

х

х

х

14 659 700

х

х

73 241 786

73 241 786

18 023 100

18 023 100

103 765 744

14 659 700

103 765 744

Всього на
виконання
програми
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності
Завдання 1.
Забезпечення
надання
підтримки
підприємствам
водопровідноканалізаційного
господарства
(внески в
статутний КП
"Водоканал м.
Ужгорода", код
ЄДРПОУ
03344326)
(ТПКВКМБ
1217670)

Департамент
міського
господарства
Ужгородської
міської ради

55 590 547
х

55 590 547

55 218 686
х

55 218 686

89 106 044
х

89 106 044

Завдання 2.
Забезпечення
функціонування
підприємств
побутового
обслуговування,
що входять до
комунальної
власності
(внески у
статутний фонд
комунальних
підприємств)
(ТПКВКМБ
1217670)

Департамент
міського
господарства
Ужгородської
міської ради

Додаток 3
до Програми фінансової
підтримки комунальних
підприємств міста Ужгород
на 2018-2020 роки
Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки
грн.

Етапи виконання програми

Відповідальні
виконавці,
ТПКВКМБ, завдання
програми,
результативні
показники

І етап
2018 рік

Код
тимчасової
класифікації
та
кодування
Разом

у т. ч. кошти міського
бюджету
загальний
фонд

спеціальний
фонд

ІІ етап
2019 рік

Разом

у т. ч. кошти міського
бюджету
загальний спеціальний
фонд
фонд

ІІІ етап
2020 рік

Разом

у т. ч. кошти міського
бюджету
загальний спеціальний
фонд
фонд

71 643 647

71 643 647
16 053 100

х

73 241 786
18 023 100

73 241 786
18 023 100

х

103 765 744
14 659 700

х

103 765 744

16 053 100
1

х

х

1

1
1

х

1
1

1
1

х

1

1

Показник продукту,
кількість підприємств,
яким планується
надання підтримки, од.

х

кількість підприємств,
які потребують
підтримки, од.

1

х

1

Показники затрат,
обсяг видатків, грн.

14 659 700

Всього на виконання
програми
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності
Завдання 1.
Забезпечення надання
підтримки
підприємствам
водопровідноканалізаційного
господарства (внески в
статутний КП
"Водоканал міста
Ужгорода", код
ЄДРПОУ 03344326)
(ТПКВКМБ 1217670)
1217670

з них:

16 053 100

х

100

х

16 053 100
100
55 590
547

18 023 100
100
55 218
686

х

х

18 023 100
100
55 218
686

14 659 700

х

100

х

14 659 700
100

89 106
044

х

х

х

55 590
547

Показники затрат,
обсяг видатків, грн.

1217670

89 106
044

Показники
ефективності, середня
сума підтримки одного
підприємства, грн.
Показники якості,
відсоток кількості
підприємств, яким
планується надання
підтримки, до кількості
підприємств, які її
потребують, %
Завдання 2.
Забезпечення
функціонування
підприємств побутового
обслуговування, що
входять до комунальної
власності (внески у
статутний фонд
комунальних
підприємств)
(ТПКВКМБ 1217670)

350 000

х

350 000

50 000 000

40 547

200 000

5 000 000

х
х
х
х
х

5 000 000
40 547
50 000 000

200 000

4 000 000
468 686
50 000 000

400 000

х
х

х

х

х

0

350 000

х

350 000
0
4 000 000
468 686
50 000 000

400 000

350 000
31 900 000
3 508 000
689 944
50 000 000
871 100

400 000

х
х
х
х
х

х

350 000
31 900 000
3 508 000
400 000

х

КП "Ужгородська
міська друкарня", грн.

689 944

КП "Уж-фест"
Ужгородської міської
ради, грн.
КП "Ужгородський
муніципальний
транспорт"
Ужгородської міської
ради, грн.

50 000 000

КП «Парк культури та
відпочинку «Під
замком», грн.

871 100

КП "Архітектурнопланувальне бюро"
Ужгородської міської
ради, грн.
КП "Комунальне
шляхово-експлуатаційне
підприємство"
Ужгородської міської
ради, грн.
КП "Ужгородський
комбінат комунальних
підприємств"
Ужгородської міської
ради, грн.

Показники
ефективності:

13

13
10

х
х

10

х

13
х
х

х

13
10

10

700 000
341 000
13
10

346 000

х
х
х

700 000
341 000

х
х
х

Показники продукту:
кількість підприємств
побутового
обслуговування, що
входять до комунальної
власності, яким
планується надання
підтримки, од.

346 000

КП "Центр
інформаційних
технологій", грн.
кількість підприємств
побутового
обслуговування, що
входять до комунальної
власності, які
потребують фінансової
підтримки, од.

13

КП "Стадіон
"Авангард", грн.

10

КП "Ужгородліфт"
Ужгородської міської
ради, грн.

5 559 055
76,9

5 559 055
76,9

х
х

5 521 869
76,9

5 521 869
76,9

х
х

8 910 604
76,9

8 910 604

х
х

Показники якості:
відсоток підприємств
побутового
обслуговування, що
входять до комунальної
власності, яким
планується надання
підтримки, до кількості
підприємств
(організацій), які її
потребують, %

76,9

середня сума підтримки
на одного підприємства
побутового
обслуговування, тис.
грн.

