
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про Програму фінансової підтримки 
комунальних підприємств міста Ужгород 
на 2016-2017 роки 
 
 
 

З метою покращення фінансового стану комунальних підприємств, 
забезпечення ефективного використання майна, що є комунальною власністю 
територіальної громади, і сприяння подальшому функціонуванню підприємств 
у структурі комунального господарства міста, відповідно до пункту 22 частини 
1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств  

міста Ужгород на 2016-2017 роки згідно з додатком 1. 
2. Виконавцем Програми та розпорядником коштів визначити 

департамент міського господарства та комунальні підприємства міста. 
3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування заходів 

Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік.  
  4.  Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії міської ради 
01.03.13 року №805 зі змінами та доповненнями. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О. М. 

 
 
 

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
до рішення ____ сесії  
міської ради ___ скликання 
 _____________ №________ 

 
ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 
на 2016-2017 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 2016-2017 роки 

6. Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, всього відповідно до додатку до Програми 

 у тому числі:  
 кошти міського бюджету відповідно до додатку до Програми 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1. Загальна частина 
 

Комунальне господарство міста в теперішній час обслуговують         
14 підприємств комунальної власності, зокрема: 

– комунальні підприємства «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 «Водоканал м. Ужгорода» (централізоване 
водопостачання та водовідведення); 

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

– комунальне підприємство КАТП-072801 (санітарне очищення міста та 
утримання міського сміттєзвалища ТПВ); 

– комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» (підготовка 
вихідних даних та проектної документації на об’єкти нового будівництва, 
розширення, реконструкцію, капітальний ремонт існуючих будівель та 
комплексний благоустрій територій). 
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 01.10.2015 року загальна 
сума кредиторської заборгованості по комунальним підприємствам склала 
7126,9 тис. грн.., загальна сума дебіторської заборгованості споживачів за 
надані послуги становила 54853,3 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; 



 
 

 - 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; 

- надання дотації на покриття збитків минулих періодів. 
 

3. 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,  
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. 

 
 

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. 

 
 
 
 

Секретар ради                                                                                             А. Сушко 



 
 

Додаток до Програми 
 

Необхідний обсяг фінансування 
для реалізації заходів на виконання Програми 

 
Джерело та обсяг 

фінансування в розрізі 
років,  грн. 

Міський бюджет 

№ 
п/п 

Найменування  
заходу 

Виконавець 

2016 рік 

1 
Поповнення статутних фондів 
комунальних підприємств, в т. ч.: 

КП «Водоканал 
 м. Ужгорода» 

10 950,00 

1.1. Придбання спеціалізованої техніки  5 000,00 

1.2. 

Заміна застарілого обладнання N-
15 кВт на сучасну 
бустернунасосну установку N-2х3 
кВт із системою управління із 
застосуванням частотного 
перетворювача та 
диспетчеризацією на насосній 
станції підвищення тиску по пр. 
Свободи, 2 (16-ти поверхівка). 
 

Будівництво другого вводу 
водопроводу DN -110 мм 
довжиною 50 п.м. від D-300мм по 
пр. Свободи і нової будівлі ПНС 

 

165,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,00 

1.3. 

Заміна застарілого обладнання N-
5,5 кВт на сучасну бустерну 
насосну установку N-1,55кВт із 
системою управління із 
застосування частотного 
перетворювача та 
диспетчеризацією на насосній 
станції підвищення тиску по пр. 
Свободи, 1 (магазин «Електрон»). 

 105,00 

1.4. 

Заміна аварійного водопроводуD-
150 мм відD-300мм по пр. Свободи 
до ПНС «Електрон» довжиною 55 
п.м. 

 110,00 

1.5. 

Реконструкція НФС-3, в тому 
числі: 
заміна застарілого насосного 
обладнання НС-І підйому – 3 шт. 
по 18,5кВт. на сучасне насосне 
обладнання 
 

реконструкція швидких фільтрів – 
5 шт. 
 

заміна засувки D-500 мм на 
технологічному трубопроводі між 
НФС-ІІ та НФС-ІІІ 

 

 
 

790,00 
 
 
 
 

600,00 
 
 
 

120,00 
 



 
 

 
 

1.6. 

Продовження виконання заміни 
водопровідних вводів житлових 
будинків комунальної власності та 
окремих аварійних ділянок 
в/мереж по місту D - 40 – 150мм 
загальною довжиною 1200 п. м 

 700,00 

1.7. 
Заміна аварійної водопровідної 
мережіD - 160  по вул. 
Старицького довжиною 350 п.м. 

 410,00 

1.8. 
Заміна аварійних вуличних мереж 
м-ну «Радванка» - I етап 

 500,00 

1.9. 

Заміна аварійної ділянки 
водопровідної мережі по вул. 
Маркуша (від вул. Фогорашія до 
Лодія) довжиною 70 п.м. , D-
100мм 

 110,00 

1.10. 
Заміна аварійних ділянок мереж 
водовідведення 

 700,00 

1.11. 

Придбання розхідних матеріалів 
для ремонту мереж при виявлені 
прихованих витоків (ремонтні 
хомути, адаптери, техпластина, 
болти, метал листовий) 

 550,00 

1.12. 
Придбання сучасної запірної 
арматури 

 950,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


