УКРАЇНА

СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
сімнадцята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
20.12.2016

м.Свалява

№ 156

Про Програму підтримки Свалявського
районного комунального
підприємства водопостачання та
водовідведення на 2017-2019 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою забезпечення стабільної роботи Свалявського районного
комунального підприємства водопостачання та водовідведення, враховуючи
клопотання Свалявського РКП ВВ та рекомендації постійних комісій, районна
рада вирішила:
1.Затвердити «Програму підтримки Свалявського районного комунального
підприємства водопостачання та водовідведення РКП ВВ на 2017-2019 роки»
(додається).
2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.)
передбачити відповідні асигнування для здійснення заходів Програми з
урахуванням можливостей районного бюджету.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
управління майном спільної власності територіальних громад району, житловокомунального господарства та комісію з питань фінансів та бюджету.
Голова ради

М.Ливч

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
20.12.2016 р. № 156

ПРОГРАМА
підтримки Свалявського районного комунального
підприємства водопостачання та водовідведення на 2017-2019 роки
1.Визначення мети програми
Основна мета Програми – покращення стану розрахунків підприємства по
погашенню заборгованості по податкам та зборам минулих років, шляхом надання
підприємству дотації на відшкодування різниці в тарифах на надання послуг
населенню по водопостачанню та водовідведенню, дотації на покриття збитків
комунального підприємства, що сприятиме створенню належних умов для здійснення
підприємством своєї основної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг з
водопостачання та водовідведення споживачам району.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Основним напрямом роботи Свалявського РКП ВВ являється надання послуг з
водопостачання та водовідведення мешканцям Свалявського району, вжиття заходів
для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення.
Свалявське РКП ВВ являється монополістом в Свалявському районі з надання
послуг з водопостачання та водовідведення. Вода подається споживачам насосними
станціями першого підйому. На добу місто споживає понад 1,5 тис. куб.м питної
води. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 79,3 км та каналізаційної
мережі – 24,3 км.
Станом 01.12.2016 року підприємство забезпечує питною водою понад 5600
абонентів району та близько 330 підприємств, установ та організацій, серед яких
лікарні, дитячі садочки, органи державної, міської влади, ряд інших життєвоважливих
об’єктів Свалявського району.
Крім
того,
підприємство
забезпечує
м.Свалява
централізованим
водовідведенням, яке полягає в безперервному очищенні стічних та інших вод, які
потрапляють до каналізаційних систем.
Пріоритетним напрямом роботи підприємства є забезпечення цілодобового
водопостачання населенню Свалявського району.
Проте, основною проблемою у функціонуванні Свалявського РКП ВВ
залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, відсутності
коштів для погашення заборгованості по податкам та зборам.
Основними причинами збитковості підприємства є:
- понаднормові втрати та необліковані витрати води (втрати за 2015 рік склали
– близько 24% ) – є непередбаченими та не запланованими витратами на сплату
податків та витрат на придбання хлору;
- зношеність вуличних, дворових та внутрішньобудинкових мереж і обладнання
на них;
- дія тарифів для споживачів на послуги водопостачання та водовідведення,
затверджених станом на 01.04.2012 року , у яких не враховано суттєве коливання
вартості матеріально-енергетичних ресурсів, заробітної плати та податків.
Негативно впливає на якість та обсяги послуг, які надаються підприємством,
низький рівень інвестицій в житлово-комунальне підприємство.
Підприємство на сьогодні збиткове, що, в свою чергу, не дозволяє своєчасно
модернізувати своє виробництво і забезпечувати споживачів в повному обсязі

якісними послугами з водовідведення та водопостачання, спричиняє погіршенню
технічного стану виробничих потужностей та підвищенню рівня аварійності об’єктів.
Програма розроблена відповідно до наказу Мінекономіки України від 04.12.2006
року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх
виконання».

3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на підставі
подання (клопотання) Свалявського РКП ВВ з наведеним обґрунтуванням щодо
необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів районного бюджету
в розмірі 2 920 081,29 грн. та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток
2).
Головним розпорядником коштів є Свалявська районна рада, одержувачем
бюджетних коштів – Свалявське РКП ВВ.

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

-

Основним завданням Програми на 2017-2019 роки є:
- погашення заборгованості по податкам та зборам.
Найважливішими заходами Програми є:
1) сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством своєї
поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;
2) покращення стану розрахунків підприємства за по податкам і зборам;
Виконання Програми передбачає:
безперебійне якісне водопостачання та водовідведення споживачам міста.

5.Напрями діяльності та заходи програми
Основним напрямом роботи Свалявське РКП ВВ залишається вжиття заходів
для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення
населенню району.
Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом:
− надання дотації житлово-комунальному підприємству на погашення заборгованості
по податкам та зборам;
− надання дотації житлово-комунальному підприємству по відшкодуванню різниці в
тарифах на надання послуг населенню по водопостачанню та водовідведенню на 2017
рік (додаток 3).
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:
1) Покращення умов Свалявського РКП ВВ для здійснення своєї основної діяльності по
виробництву і наданню якісних послуг з водопостачання та водовідведення
мешканцям міста.

6.Координація та контроль за ходом виконання програми
Відділ управління майном району Свалявської районної ради здійснює
координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання.
Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає фінансовому
управлінню та управлінню економіки та транскордонного співробітництва
узагальнену інформацію про стан її виконання.

Додаток 1
ПРОГРАМА
підтримки Свалявського РКП ВВ
на 2017-2019 роки
1
Ініціатор розроблення
Програми
2
Підстава для розроблення

3

Розробник Програми

4

Співрозробники Програми

5

Головний розорядник
бюджетних коштів
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

6

7
8

9

Відділ управління майном району
Свалявської районної ради
пп.16 п.1 ст.43 ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказ
Мінекономіки України від 04.12.2006
р. № 367 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо
порядку розроблення регіональних
цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання»
Відділ управління майном району
Свалявської районної ради
Свалявське районне комунальне
підприємство водопостачання та
водовідведення
Свалявська районна рада

Відділ управління майном району
Свалявської районної ради
Відділ управління майном району
Свалявської районної ради та
Свалявське районне комунальне
підприємство водопостачання та
водовідведення
Термін реалізації Програми
2017-2019 роки
Етапи виконання Програми
2017 рік, 2018 рік, 2019 рік
Перелік місцевих бюджетів,
Районний бюджет Свалявського
які беруть участь у виконанні району
програм
Загальний обсяг фінансових
2 920 081,29 грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього у
в.ч.
коштів районного бюджету
2 920 081,29 грн.
коштів інших джерел
-

Додаток 2

Ресурсне забезпечення Програми
підтримки Свалявського РКП ВВ на 2017-2019 роки

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
1
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
Районний бюджет

Етапи виконання
програми
3
Три етапи
2017 рік
2018 рік
2019 рік

(грн.)
Усього витрат на виконання
програми
4
2 920 081,29 грн.
2 920 081,29 грн. в тому числі:
767 723,33 грн.
1 076 178,98 грн.
1 076 178,98 грн.

Додаток 3

Перелік заходів і завдань Програми
підтримки Свалявського РКП ВВ на 2017-2019 роки
Перелік заходів
Строк
Виконавці Джерела Обсяг фінансування
№ Назва напряму
п/
діяльності
Програми
виконан
фінансува
(вартість), грн.
п
ня
ння
заходів
1
2
3
1 Вжиття заходів 1) погашення
Відділ
Районний 2 138 170,00 в т.ч.:
2017 рік
заборгованості з
управління
бюджет Січень – 59 393,61
для
різниці в тарифах
майном
Лютий – 59 393,61
виробництва та
району
Березень – 59 393,61
реалізації
Квітень – 59 393,61
якісних послуг з
Травень – 59 393,61
водопостачання
Червень – 59 393,61
та
Липень – 59 393,61
водовідведення
Серпень – 59 393,61
населенню
Вересень – 59 393,61
міста
Жовтень – 59 393,61
Листопад – 59 393,61
Грудень – 59 393,61
Відділ
Районний Січень – 59 393,61
2018 рік
управління
бюджет Лютий – 59 393,61
майном
Березень – 59 393,61
району
Квітень – 59 393,61
Травень – 59 393,61
Червень – 59 393,61
Липень – 59 393,61
Серпень – 59 393,61
Вересень – 59 393,61
Жовтень – 59 393,61
Листопад – 59 393,61

Очікуваний
результат

безперебійне
якісне
водопостачання
та
водовідведення
споживачам
району

2) погашення
заборгованості по
податкам та зборам
за 2015-2016 роки

2019 рік

Відділ
управління
майном
району

Районний
бюджет

2017 рік

Відділ
управління
майном
району

Районний
бюджет

2018 рік

Відділ
управління
майном
району

Районний
бюджет

Грудень – 59 393,61
Січень – 59 393,61
Лютий – 59 393,61
Березень – 59 393,61
Квітень – 59 393,61
Травень – 59 393,61
Червень – 59 393,61
Липень – 59 393,61
Серпень – 59 393,61
Вересень – 59 393,61
Жовтень – 59 393,61
Листопад – 59 393,61
Грудень – 59 393,61
781 911,29 в т.ч.:
Січень – 5 000,00
Лютий – 5 000,00
Березень – 5 000,00
Квітень – 5 000,00
Травень – 5 000,00
Червень – 5 000,00
Липень – 5 000,00
Серпень – 5 000,00
Вересень – 5 000,00
Жовтень – 5 000,00
Листопад – 5 000,00
Грудень – 5 000,00
Січень – 30 204,64
Лютий – 30 204,64
Березень – 30 204,64
Квітень – 30 204,64
Травень – 30 204,64
Червень – 30 204,64

2019 рік

Всього

Відділ
управління
майном
району

Районний
бюджет

Липень – 30 204,64
Серпень – 30 204,64
Вересень – 30 204,64
Жовтень – 30 204,64
Листопад – 30 204,64
Грудень – 30 204,64
Січень – 30 204,64
Лютий – 30 204,64
Березень – 30 204,64
Квітень – 30 204,64
Травень – 30 204,64
Червень – 30 204,64
Липень – 30 204,64
Серпень – 30 204,64
Вересень – 30 204,64
Жовтень – 30 204,64
Листопад – 30 204,64
Грудень – 30 204,64
2 920 081,29

