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1. Загальні положення. 
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Музиківської ОТГ  на 

2021 рік  розроблена Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послуги. 

На території об’єднаної  територіальної громади  діє два комунальних підприємства 
– Музиківське КП та КП «Струмок-2». Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю 
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості 
населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в натуральних показниках, що 
надаються комунальним підприємствам. 

Все це призвело до того, що комунальним підприємствам не вистачає обігових 
коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню 
водопровідних мереж, по підготовці  до роботи в осінньо-зимовий період, придбання 
необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок 
капітальних вкладень. 

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай 
негативно вплине на соціальний стан громади, враховуючи фінансову ситуацію, в якій 
знаходяться комунальне підприємство, виникає гостра потреба у надані фінансової 
підтримки з сільського бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання 
вищезазначених заходів. 

 
2. Мета Програми. 

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств Музиківської ОТГ 
відповідно до  їх функціональних призначень, забезпечення надійності та безпеки 
експлуатації водопровідних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади. 

 
3. Основні завдання Програми. 

3.1. Програмою визначено такі основні завдання : 
-     придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий 
період; 
-     придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації 
водопровідних мереж; 
-     забезпечення вуличного освітлення; 
-     благоустрій (прибирання парків, вулиць, вивіз сміття від населення);    
-     подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 
-     обслуговування системи захисту від шкідливої дії вод с. Музиківка; 
-    працевлаштування робітників з благоустрою для прибирання території сіл. 
 

4. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 
4.1.Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Музиківської сільської 

ради  у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку необхідності корегування 
даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням сільської ради. 

5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний 
виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий комітет 
сільської ради та постійні депутатські комісії. 

 



 
5. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних 
призначень на її виконання рішенням про сільський бюджет на відповідний рік (рішенням 
про внесення змін до сільського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом сільського 
бюджету. 

Розпорядником коштів на виконання Програми є Музиківська сільська рада. 
Обсяги фінансування Програми, протягом року можуть бути скореговані. 

 
6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 
- стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до  їх функціональних призначень 
щодо надання послуг мешканцям села відповідно до економічно обґрунтованих тарифів; 
- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-
технічної бази підприємства; 
- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання; 
- покращення якості послуг; 
- зменшення соціальної напруги в населених пунктах ради; 
- чистоту громадських просторів в центральних частинах сіл ради. 
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