
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ХХХ (позачергової)  сесії міської ради VIIIскликання 
 
15 листопада 2022 року № 14 
м. Шепетівка 

 
Про затвердження Програми «По 
наданню фінансової підтримки 
комунальним підприємствам 
Шепетівської міської ради на період 
запровадження воєнного стану» 

 
Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетним 

кодексом України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану на території 
України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022,керуючись ст.25, 26, ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»з метою стабільної роботи комунальних підприємств 
Шепетівської міської ради в особливий період,  міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму «По наданню фінансової підтримки комунальним 

підприємствам Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану» 
(додається). 
            2. Рішення  XXV сесії міської ради VIІІ скликання № 10 від 26 травня 2022 року  «Про 
затвердження Програми «По наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам 
Шепетівської  міської ради на період запровадження воєнного стану на  2022 рік» вважати 
таким, що втратило чинність. 

3.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми «По наданню 
фінансової підтримки комунальним підприємствам Шепетівської міської ради на період 
запровадження воєнного стану»  в межах бюджетних призначень. 
           4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії 
Григорій ОЛІЙНИК). 

 
 
 
 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток до 
рішенняXXX(позачергової) 
сесії міської  ради  
VІІІ скликання 

         15 листопада 2022 № 14 
 

 
 

Програма 
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Шепетівка 

2022 



 
ПАСПОРТ 

Програми «По наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам 
Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану» 

 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 
3 Назва нормативних 

документів про необхідність 
розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,«Про правовий 
режим воєнного стану»,Указ Президента України 
«Про введення воєнного стану на території 
України» від 24 лютого 2022 року  № 64/2022 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5 Учасники Програми Комунальні підприємства Шепетівської міської 
ради 

6 Термін реалізації Програми На період запровадження воєнного стану 
7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівськоїміської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 
законодавством 

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

Згідно розрахунків комунальних підприємств, в 
межах виділених бюджетних призначень 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Загальні положення 
 

Програма «По наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам 
Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану»(далі – Програма) 
розроблена на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України,  Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану»,Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану на території України» від 24 лютого 2022 
року №64/2022. 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко 
потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-
господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню 
майна, що належить до комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади, 
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

На даний час, у зв’язку з введенням воєнного стану на території України, фінансовий 
стан комунальних підприємств є складним через їх нестабільну роботу та зменшенням 
доходів від господарської діяльності. Такий стан справ може призвести до порушень 
законодавства в частині своєчасної виплати заробітної плати працівникам відповідних 
підприємств, нарахувань на заробітну плату,сплати податків та зборів до бюджету 
громади,оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями зі 
сплати за спожиті комунальні послуги і енергоносіїможуть призвести до 
неплатоспроможності і подальшого банкрутства комунальних підприємств. 

 
2. Мета Програми 

Метою Програми є надання фінансової підтримкикомунальним підприємствам 
Шепетівської міської ради у зв’язку з відсутністю (значного зменшення) ведення 
господарської діяльності по причині запровадження воєнного стану.  Фінансова підтримка 
здійснюється з метою забезпечення виплати працівникам заробітної плати,нарахувань на 
заробітну плату,сплату податків і зборів,оплату комунальних послуг і енергоносіїв на період 
дії воєнного стануна території України. 

 
3. Завдання Програми та результативні показники 

 
Основними завданнями Програми є збереження комунальних підприємств 

Шепетівської міської ради  та здійснення заходів, визначених у розділі 4 даної Програми. 
 

4. Заходи з реалізації програми 
Програма направлена на реалізацію наступних заходів: 
- оплата заробітної плати, 
- оплата нарахувань на заробітну плату; 
-сплата податків та зборів до бюджету громади; 
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв. 

 
5.Фінансування програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом фінансування з бюджету міської 
територіальної громади та інших, незаборонених законодавством джерел фінансуванняна 
підставі поданих комунальним підприємством обґрунтованих розрахунків в межах 
бюджетних призначень Шепетівської міської територіальної громади. 

По Програмі фінансуються підприємства, які повністю або частково припинили 
надавати послуги і отримувати дохід в період дії військового стану. 

Обрахування фінансової підтримки комунальним підприємствампроводиться  з дати 
запровадження воєнного стану. 



Перевірку  поданих розрахунків здійснює розпорядник бюджетних призначень.  
Заробітна плата розраховується на рівні мінімальної заробітної плати визначеної 

законодавством. 
Сума податків та зборів до сплати складається з податкових зобов’язань,які 

виникають внаслідок діяльності підприємства, перевірок контролюючих органів, судових 
рішень.  

Розрахунок необхідного фінансування проводиться з врахуванням всіх надходжень, 
які поступили протягом звітного періоду на розрахунковий рахунок і в касу підприємства.  

На сплату комунальних послуг і енергоносіїв надаються підтверджуючі документи. 
Обрахунки і документи на покриття збитків подаються розпоряднику до 03 числа 

місяця наступного за звітним. 
Зазначені заходи передбачається реалізовувати протягом періоду запровадження 

воєнного стану. 
 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 
 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 
який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання  
Програми. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми, здійснює  постійна депутатська комісія з питань соціально – 
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів. 

 
 
 
Начальник управління 
житлово-комунального господарства                                                                     Юрій ГУДЗИК 
 
 
Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 


