
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни та доповнення 
до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м.Ужгорода 
на 2013-2015 роки 
 
 
 

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХVІ сесії 
міської ради VІ скликання 01.03.13 №805, а саме: 

1. Збільшити орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачений в 
пункті 6 паспорту Програми на 3 285 000,00 грн. 

2. У розділі 6 «План заходів на виконання Програми» внести наступні 
зміни: 

2.1. Збільшити обсяги фінансування для КП «Водоканал міста Ужгорода» 
на суму 3 150 000,00 грн. 

2.2. Передбачити дотацію на покриття збитків для КП «КАТП - 072801» у 
сумі 135 000,00 грн. 

3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) проводити фінансування в межах 
коштів, затверджених в бюджеті міста на відповідний рік. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 



                                                     Додаток  
                                                                              до рішення ______ сесії  

                                                                                    міської ради VІ скликання 
                                                                                      від ___________ № ______ 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода 

на 2013-2015 роки 
 

 
6. План заходів на виконання Програми 

 

Джерело та обсяг фінансування в 
розрізі років, грн. 

2015 рік 
№ 
п/п 

Найменування  
заходу 

Виконавець 
Міський 
бюджет 

Інші джерела  
(кошти підприємств)

1 

Поповнення 
статутних фондів 
комунальних 
підприємств 

КП «Водоканал міста 
Ужгорода» 

3 150 000,00 - 

2 
Дотація на покриття 
збитків 

КП «КАТП-072801» 
Ужгородської міської 
ради 

135 000,00  

 Разом  3 285 000,00 - 
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов 

 
 
 



Супровідна записка 
до проекту рішення________ сесії міської ради VІ скликання 

«Про зміни та доповнення до Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки» 

 
На даний час водопостачання більшої частини міста здійснюється згідно 

затвердженого графіку в таких часових проміжках доби: з 6.00 до 9.00, з 12.00 
до 14.00, з 18.00 до 23.00, тобто водопостачання здійснюється протягом 10 
годин на добу. На першому етапі реалізації плану заходів по переведенню міста 
на цілодобове водопостачання планується забезпечити безперебійне 
водопостачання в часовому проміжку з 5.00 до 24.00, тобто тривалість 
водопостачання зросте на 9 год. Нарахування плати за спожиту електроенергію 
у липні 2015 року в цілому по підприємству склало 2388,3 тис.грн., а у серпні 
2015 року – 2493,6 тис.грн., при цьому слід враховувати, що в опалювальний 
сезон споживання електроенергії суттєво зростає, оскільки обігрів практично 
всіх об’єктів підприємства, окрім адмінбудівлі, здійснюється 
електроопалювальними пристроями. Крім того, очікується зростання витрат на 
електроенергію у зв’язку з непрогнозованим щомісячним зростанням тарифів 
на електроенергію для 1-го та 2-го класу споживачів у відповідності до рішень 
НКРЕКП. 

Для збільшення добового графіку подачі води необхідно забезпечити 
додаткову роботу насосного обладнання на свердловинах підземного 
водозабору «Минай» та першому підйомі насосно-фільтрувальних станцій 
поверхневого водозабору, на насосних станціях другого підйому на обох 
водозаборах, а також на підвищуючих насосних станціях. Оскільки при 
збільшенні подачі води зростають обсяги відведених стоків, то збільшиться 
навантаження (і, відповідно, електроспоживання) каналізаційно-насосних 
станцій та комплексу очисних споруд. Фактичне споживання електроенергії 
насосним та іншим обладнанням підприємства в значній мірі залежить від 
фактичного навантаження на мережу, тобто від обсягів подачі води та 
відведених стоків. Зважаючи на те, що у запропоновані додаткові часові 
інтервали подачі води протягом доби споживання послуг по водопостачанню і 
водовідведенню може суттєво відрізнятись від обсягів споживання послуг в 
періоди пікового навантаження (по причині відсутності людей вдома, нічного 
сну тощо), можна однозначно стверджувати про відсутність в цілому по 
підприємству лінійної залежності споживання електроенергії від тривалості 
часу подачі води, тобто із збільшенням тривалості подачі води на 90% 
споживання електроенергії на стільки ж не зросте. Робота та енергоспоживання 
частини насосного обладнання підприємства (особливо на переобладнаних 
підвищуючих насосних станціях по вул. Ак.Корольова, Лавріщева, 
Грушевського,39 та ПНС «Юність по вул.Минайській) прямо залежить від 
обсягів подачі води, в той час як переважна більшість іншого насосного 
обладнання працює з постійним навантаженням під час графіку подачі води. За 
попередніми оцінками фахівців підприємства зростання споживання 
електроенергії може скласти суму близько 900 тис.грн. на місяць, тобто до 36% 
останнього місячного споживання, що за нинішніх тарифів на електроенергію 
складе 3150 тис.грн. до кінця року. Однак в подальшому ця сума може 



коригуватись у відповідності до фактичних умов роботи об’єктів підприємства 
в окремих районах (зонах) міста. 

З метою запобігання накопиченню у зв’язку з цим заборгованості перед 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» на період до приведення Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, тарифів на питне водопостачання у відповідність з новими умовами 
надання послуг, виникла необхідність виділення бюджетних асигнувань на 
поповнення статутного фонду КП «Водоканал міста Ужгорода». 

На підставі викладеного, департамент міського господарства пропонує 
винести на розгляд чергової сесії зміни до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки і передбачити 
фінансування у розмірі 3150,00 тис. грн. шляхом поповнення статутного фонду 
зазначеного комунального підприємства. 

Враховуючи подання КП «КАТП – 072801» про надання дотації та 
тяжкий фінансовий стан підприємства, з метою забезпечення стабільного стану 
роботи підприємства та покращення розрахунків з бюджетом та кредиторами, 
департамент міського господарства пропонує надати дотацію на покриття 
збитків КП «КАТП-072801» шляхом поповнення статутного фонду на суму 
135,0 тис. грн. 

Фінансово-господарський стан КП «КАТП-072801» Ужгородської міської 
ради станом на 01.07.2015 року характеризується такими основними 
показниками: 

- Дохід від реалізації продукції – 920,0 тис. грн.; 
- Дебіторська заборгованість становить 613,6 тис. грн., в тому числі: за 

продукцію, товари, роботи, послуги –  429,5 тис. грн., з бюджетом – 
178,5 тис. грн., інша поточна заборгованість – 5,6 тис. грн.; 

- Кредиторська заборгованість становить за товари, роботи, послуги – 
176,6 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 305,1 тис. грн., зі 
страхування – 12,9 тис. грн., з оплати праці – 33,6 тис. грн., інші 
поточні зобов’язання – 909,9 тис. грн. 

- Балансовий збиток – 139,0 тис. грн. 
Станом на 01.07.15р. податкова заборгованість підприємства складає 

301,2 тис. грн., в т. ч.: 
- ПДВ – 228,7 тис. грн.; 
- ПДФО – 6,1 тис. грн.; 
- екологічний податок  – 49,4 тис. грн.; 
- екологічний податок (р-н) – 16,5 тис. грн.; 
- військовий збір – 0,5 тис. грн. 

 Бюджетні асигнування на вказані цілі пропонуємо передбачити в 
бюджеті міста на 2015 рік. 
 
Директор департаменту                   О. Костенчук 


