
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2021 року                                                                                      № 12/19-21 

м.Бурштин 
 

 

Про затвердження Міської цільової програми 

«Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» на 2022-2024 роки 
 

 

 З метою сприяння сталій фінансовій підртримці КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» та недопущення виникнення заборгованості із заробітної 

плати, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Міську цільову програму «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» на 2022-2024 роки  (далі –Програма) (додається). 

2. Фінансування Програми здійснювати в межах кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на, голову постійної комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 

Ростислава Стасько. 
 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 30.09.2021 № 12/19-21 

 

 

 

Міська цільова програма 

«Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

на 2022-2024 роки 

 

 

 

Замовник Програми : 

 

Комунальне підприємство 

«Капітальне Будівництво Бурштинської міської ради» 

 

 

 

 

 

 

Керівник Програми : 

 

Перший заступник міського голови     

Ростислав Стасько                                                                                                                          



П А С П О Р Т 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

 

1. Розробник програми - комунальне підприємство 

                                          «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

 

 

2. Відповідальні виконавці- комунальне підприємство «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради», виконавчі органи Бурштинської міської ради (фінансовий 

відділ, бухгалтерська служба) 

 

3. Терміни реалізації програми – 2022-2024 роки. 

 

4. Кошти задіяні на виконання Програми- міський бюджет. 

 

5. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми – 643285,00 грн. 

 

-прогнозована сума на 2022рік -  194285,00 грн. 

-прогнозована сума на 2023рік -  214000,00 грн. 

-прогнозована сума на 2024рік -  235000,00 грн. 

 

 

Міська цільова програма 

«Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» на 2022-2024 роки 

 

   Програма фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради» на 2022-2024роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного 

кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

            

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма: 

           Для забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих документах, 

комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке 

сприятиме більш ефективному використанню  комунального майна міста, оновленню 

виробничих потужностей, зміцненню матеріально-технічної бази підприємств та 

забезпеченню повного і своєчасного проведення розрахунків з бюджетом 

          

2. Мета програми 

           Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідного до його 

функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати 

працівникам. 

 

3. Завдання та напрями виконання Програми 

Виконання завдань Програми здійснюється  за такими основними напрямками: 

3.1  своєчасна виплата заробітної плати; 

3.2  сплата податків; 

3.3  зміцнення матеріально-технічної бази 

 

4. Джерела та обсяги фінансування Програми 

4.1 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у відповідності до 

чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету м. Бурштинської ТГ в межах 

бюджетних призначень, затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період. 



4.2 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі 

листа- подання (клопотання) комунального підприємства з наведеним обґрунтуванням 

щодо необхідності відповідної фінансової підтримки підприємства через перерахування 

коштів з рахунку, відкритому в органі Державної Казначейскої служби, на рахунок 

відповідного одержувача бюджетних коштів. 

4.3 Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів  бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади може змінюватись, відповідно до рішення 

міської ради про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу  бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади. 

4.4 Головним розпорядником коштів є Бурштинська міська рада. 

4.5 Одержувачем коштів є комунальне підприємство «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради». 

         

5. Терміни та етапи виконання Програми 
Виконання завдань і заходів Програми передбачається в три етапи: 

1 етап 2022 рік 

2 етап 2023 рік  

3 етап 2024 рік 

 

6. Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію 

Програми 

6.1 Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 

безповоротній основі комунальному підприємству, засновником якого є Бурштинська 

міська рада.  Фінансова підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень. 

6.2 Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття витрат комунального 

підприємства відповідно до додатку Програми (додається). 

            

7. Обсяг та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів  місцевого бюджету, а також зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх 

форм власності, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

  8. Координація та  контроль за реалізацією Програми 

           Безпосередній контроль за реалізацією даної Програми здійснює перший заступник 

міського голови. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Додаток до Програми 

 

 

Розрахунок обсягу фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації заходів Програми 

 

Заробітна плата (директор) інженера технічного нагляду                      - 9750,00 грн. 

            Заробітна плата інженера з проектно-кошторисної документації         - 6500,00 грн. 

            Заробітна плата бухгалтера                                                                        - 6500,00 грн. 

            Всього                                                                                                           - 22750,00 грн. 

 

            Кількість  місяців     

                           І-ІІІ, половина ІV, половина Х, ХІ, ХІІ                                      - 159250,00 грн. 

            Податок (22%)                                                                                             - 35035,00 грн. 

            Разом                                                                                                            - 194285,00 грн.                   

 

 

 


