
 

  УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

 (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 жовтня 2021 року              смт. Рожнятів 

№ 381-14/2021 

 

Про  затвердження Програми фінансової 

допомоги Комунальному підприємству 

«Рожнятівнадра»  Рожнятівської 

селищної ради на 2021р. 
 

  

 Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши Програму фінансової допомоги Комунальному 

підприємству «Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної ради на 2021р. та   

беручи до уваги, що підприємство перебуває на стадії створення 

проходження реєстраційних процедур а діяльність його  пов'язана з 

важливими економічними  інтересами Рожнятівської територіальної громади,  

селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму фінансової допомоги комунальному 

підприємству «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради на 2021р  

(додається). 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Р.Баричка)  врахувати бюджетні 

запити  від відділу  бухгалтерського обліку та звітності (З.Бикова) на 

виділення коштів для реалізації заходів Програми, виходячи із  дохідної 

частини  селищного бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури, 

транспорту та житлово-комунального господарства (О.Пицків). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                   Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням сесії селищної ради 

від 28.10.2021 року № 381-14/2021 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«РОЖНЯТІВНАДРА»  РОЖНЯТІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021р. 
 

 

 

 

 

Ініціатор розроблення Програми:       Рожнятівська селищна рада 

 

Розробник Програми:                            КП  «Рожнятівнадра»   

                                                                    Рожнятівської селищної рад 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Відділ економічного розвитку 

та інвестицій, туризму та  

комунального майна  

селищної ради                               Герасимчук Н.М.             _______________ 

                                                                                                            (підпис) 

 

Фінансовий відділ                        Баричка Р.Б.                       _______________ 

селищної ради                                                                 (підпис) 

 

 

Відділ юридичного  

забезпечення та персоналу         Джогола Т.В.                    _______________              

селищної ради                                                                                 (підпис) 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради 

від 28.10.2021 року №381 -14/2021 
 

 

Паспорт 

 
Програми 

фінансової допомоги Комунальному підприємству 

«Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної ради на 2021р. 

 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  КП  «Рожнятівнадра» Рожнятівської 

селищної ради 

 2. Розробник Програми:  Рожнятівська селищна рада 

3. Термін реалізації Програми:   2021 р. 

4. Етапи фінансування Програми:  2021 р. 

5. Обсяг фінансування Програми:         50,0 тис.грн 

 

 

Роки Обсяги фінансування 

Всього,  

тис. грн 

В.т. за джерелами фінансування 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 

Інші  

джерела 

2021 50,0 х х 50,0 х 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

 - збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки; 

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 

обладнання; 

- покращення якості послуг. 

7. Звітування про результати виконання Програми: щоквартально. 

 

 

 

Серктар селищної ради     Тетяна Михайлишин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОГРАМА 

фінансової допомоги комунальному підприємству 

«Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної ради на 2021р. 

  

1.Загальні положення. 

 Програма фінансової допомоги  Комунальному підприємству 

«Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної ради на 2021р.  (надалі - Програма) 

розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного і 

Господарського кодексів України,  Кодексу  України про  надра,  Закону 

України  «Про альтернативні види палива», Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі 

тощо. 

 Комунальне підприємство Рожнятівської селищної ради створено для 

активізації соціально-економічного розвитку території, видобування та 

висушування торфу, надання послуг членам громади у здійсненні 

благоустрою та озеленення території, виробництво сільськогосподарської 

продукції та товарів, здійснення торгово-посередницької діяльності, 

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах, тощо. Підприємство здійснює 

володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно 

до мети своєї діяльності та чинного законодавства 

                                           2. Мета Програми. 

       Основною метою програми є фінансове забезпечення виконання 

комунальним підприємством своїх статутних завдань, проведення  

організаційно-реєстраційних процедур, започаткування та  забезпечення 

стабільності роботи відповідно до   функціонального призначення, виконання 

зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сприяння соціально-

економічному розвитку територіальної громади, контроль за станом надр в  

межа на території громади, дотримання громадського порядку, підвищення 

ефективності земельного фонду комунальної власності. 

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми. 

       Надання фінансової допомоги комунальному підприємству буде 

здійснюватись на поточні й капітальні видатки за рахунок  загального  та  

спеціального фонду селищного бюджету.  

 Виконання Програми дасть можливість забезпечити стабільну роботу 

комунального підприємств відповідно до  функціонального призначення. 

4.Основні  завдання  Програми. 

  Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде 

надаватися фінансова допомога: 

-  виконання фінансових зобов’язань по здійсненню реєстраційних процедур 

-  виконання зобов’язань по  заробітній платі; 

-  оплата податків та зборів, оплата за спожиті енергоносії. 

5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю 

за її виконанням 

 5.1.Реалізація програми покладається на відділ економічного розвитку та 

інвестицій, туризму та комунального майна селищної  ради у партнерстві з 



комунальним підприємством. У випадку необхідності корегування даної 

Програми, відповідні зміни до неї вносяться рішенням селищної ради. 

5.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

відповідний виконавець,  а за цільовим та ефективним використанням коштів 

- постійна комісія  селищної ради з питань фінансів, бюджету соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
                    6. Фінансове забезпечення Програми 

 Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється за рахунок 

коштів селищного бюджету. 
 

 
 
 
 



Додаток до Програми фінансової допомоги  

комунальному підприємству  

«Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної ради на 

2021р. 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми 

 

 
Назва замовника: Рожнятівська селищна рада 
Назва програми:   Програма фінансової допомоги КП «Рожнятівнадра»  Рожнятівської селищної на 2021р. 
                                     (тис.грн.) 
№ 

п/п 
 

Найменування  

заходу 

Викона- 

вець 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.  

Очікувані  результати Темін 

викона- 

ння 

Роки Всього, 

тис.грн. 

В т.ч. за джерелами фінансування 
Державний 

бюджет 
Обласний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 
Інші 

джерела 

1. Фінансова допомога  Рожнятівська 

селищна рада 

2021р. 2021р. 50,0 - - 50,0 - Забезпечення стабільної роботи 

комунального підприємства  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                              Тетяна МИХАЙЛИШИН

  

 

 


	1. Затвердити Програму фінансової допомоги комунальному підприємству «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради на 2021р  (додається).
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