
 

 

 
  

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XXIХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
 1 .    

16.03.2018 м. Сокаль № 

   

Про затвердження міської  

програми підтримки комунального  

підприємства "Сокальжитлокомунсервіс" 

на 2018 рік 

 

  

 

 

  

 З метою забезпечення надійної для забезпечення більш ефективного 

використання коштів міського бюджету, врахувавши, керуючись пунктом 22 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

міської ради, - 

         

 ВИРІШИЛА :    

 

1. Затвердити міську  програму підтримки комунального підприємства  

"Сокальжитлокомунсервіс" міста Сокаля на 2018 рік (додається). 

2. Фінансово-господарському відділу міської ради при наявності коштів 

місцевого бюджету передбачити кошти на реалізацію зазначеної 

Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань економіки та бюджету. 

 

 

  

 

                  Міський  голова                                        Вадим КОНДРАТЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  до  рішення сесії 

Сокальської міської ради від 

16.03.2018р. № 

  

 

ПРОГРАМА 

підтримки комунального  підприємства "Сокальжитлокомунсервіс" 

міста Сокаля на 2018 рік 

 

 Загальна частина 

 

           Територіальна громада в особі Сокальської міської ради є власником 

комунальних підприємств і відповідно до Конституції України, 

Господарського та Цивільного Кодексів України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» уповноважена здійснювати функції 

володіння, користування, розпорядження комунальним майном в інтересах 

територіальної громади. 

            Реалізація заходів, передбачених Програмою, здійснюється відповідно 

до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетного кодексу України, Наказу МФУ №945 «Про 

затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних 

програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при 

визначенні обсягу між бюджетних трансфертів», наказу МФУ №754 «Про 

внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації 

видатків бюджету». 

            Комунальне підприємство міста знаходяться у важкому фінансовому 

стані. Програма використання коштів міського бюджету, що спрямовуються 

на підтримку фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, 

розроблена відповідно до статтей 20,22,71,91 Бюджетного Кодексу України, 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

            Загальна сума коштів, призначених на реалізацію програми, складає 

350000 грн. 

 Мета програми 

 

 Метою Програми є фінансова допомога комунальному підприємству 

на внески у статутні капітали суб’єктів господарювання відповідно до 

законодавства з метою інвестування в необоротні активи, включаючи 

поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення рівня благоустрою 

міста. 

 Завдання програми 

 

                 Забезпечення надійного і безперебійного функціонування 

комунального підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази. 

 



 

 

 

Основні напрямки реалізації програми 

 

 Бюджетні кошти використовуватимуться на внески у статутні 

капітали суб’єктів господарювання відповідно до законодавства з метою 

інвестування в необоротні активи, включаючи поліпшення матеріально-

технічної бази. 

 

Джерела  та обсяги  фінансування Програми. 

 

 

   Для якісного надання послуг  по прибиранню територій м.Сокаля необхідні  

кошти  в сумі 350000грн. в т.ч. 

- бензопила STIL М 880-75 -1шт- 41439грн. 

-кущоріз FS -490 EM-2шт.-54418грн. 

- комбісистема КМ-130R ,насадки — FS-KM-3252-1шт., BG-KM-3116-

1шт.,HT-KM-5962-1шт., HL-KM135
0
-8737-1шт.-35266грн. 

-причіп тракторний 2ПТС-4 -1шт.-146000грн. 

-піч  опалювальна -15000грн. 

-насос на міський фонтан – 50000грн. 

 

 

Очікуваний результат програми 

 

Покращення фінансового стану комунального підприємства, 

поліпшення основних засобів і розширення господарської діяльності 

комунальних підприємств, забезпечить можливість оновлення, модернізації 

матеріально-технічної бази комунальних підприємств. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                    Вадим КОНДРАТЮК 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми підтримки комунальних підприємств міста Сокаля 

на 2018 рік 

 
№п

\п 
Показники та учасники виконання Програми 

1 Підстава для розроблення Програми  ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   

2 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

3 Мета Програми Метою Програми є фінансова допомога 

комунальним підприємствам на внески у 

статутні капітали суб’єктів господарювання 

відповідно до законодавства з метою 

інвестування в необоротні активи, 

включаючи поліпшення матеріально-

технічної бази, підвищення рівня 

благоустрою міста. 

 

4 Розробник Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

5 Відповідальний виконавець Програми Сокальська міська рада 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

КП «Сокальжитлокомунсервіс» 

7 Загальний (прогнозний) 
обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 

266148,00 грн 

8 ут.ч. коштів: 

- державного бюджету 

- обласного бюджету 

- районного бюджету 

- місцевого бюджету 

- інші джерела 
 

 

0 

0 

0 

350000,00 грн 

 

9 Термін реалізації Програми 2018 рік  

10 Очікувані результати від виконання 

програми 
Покращення фінансового стану комунальних 

підприємств, поліпшення основних засобів і 

розширення господарської діяльності 

комунальних підприємств, забезпечить 

можливість оновлення, модернізації 

матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств 

11 Контроль за виконанням Покласти на заступника міського голови, на 

постійні депутатські комісії міської ради  

                                                        

 

 


