
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 518 

 

Про затвердження Програми надання безповоротної фінансової 

допомоги шляхом поповнення статутного капіталу комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 04 серпня 2022 року № 840, відповідно до 

статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року №2102-ІХ, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 

133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указу Президента України 

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указу 

Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 

2022 року № 2263-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 

«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з 

метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок» відповідно до його функціонального призначення, виконавчий комітет 

міської ради вирішив:  

1. Затвердити Програму надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Світанок» на 2022 рік, що додається. 

2. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради в межах фінансової можливості 

дохідної частини місцевого бюджету передбачити потребу у видатках на виконання цієї 

Програми, виходячи з пріоритетів та можливостей бюджету. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків.  

   

 

Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ 



                                                                                                            Додаток  

                                                                                                            до рішення виконавчого 

                                                                                                            комітету міської ради 

                                                                                                            від 05. 08. 2022 р. № 518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

  надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» 

 на 2022 рік  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2        Продовження додатка 

 

 
 

Паспорт Програми 

 

1. 

Назва програми 

 

Програма  надання безповоротної фінансової 

допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Світанок» на 2022 рік 

2. 

Нормативно-правова база Програми 

Бюджетний кодекс України,  

Господарський кодекс України,  

Закон України  

«Про житлово-комунальні послуги»,  

Закон України 

 «Про місцеве самоврядування в Україні» 

3. 
Замовник Програми 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради 

4. 
Розробник Програми 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

5. 
Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради 

6. 

Виконавець Програми 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, 

Департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, 

 Комунальне підприємство Білоцерківської міської 

ради «Світанок» 

7. 
Термін реалізації Програми 

 

2022 рік 

8. 
Фінансування Програми 

Бюджет Білоцерківської міської територіальної 

громади 

9. 
Загальний обсяг Програми: 

 

706 000,00 грн 
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1. Вступ 

Програма надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік 

(далі - Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  та спрямована на підтримку функціонування 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок» для забезпечення 

належної реалізації статутних завдань, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг 

населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців. 

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності від ефективності 

роботи якої залежить життєдіяльність територіальної громади. 

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Світанок» (далі – 

Підприємство) засноване на комунальній власності Білоцерківської територіальної громади в 

особі Білоцерківської міської ради та їй підпорядковується. 

Головною метою діяльності Підприємства є забезпечення та збереження технічно-

справного і естетичного стану вулиць, доріг, тротуарів, вуличних знаків, підвищення 

експлуатаційних  якостей та продовження строків служби всіх елементів благоустрою, 

забезпечення чистоти села, його освітлення та озеленення, дотримання санітарних норм в 

місцях загального користування, виробництво та розподілу питної води, надання послуг з 

водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним установам (організаціям), 

суб’єктам підприємницької діяльності усіх форм власності та іншим споживачам на 

договірних умовах, забезпечення належної якості питної води та очистки каналізаційних 

стоків, здійснення функцій контролю у сфері забезпечення водопостачанням та 

водовідведенням споживачів, послуг з поводження з побутовими відходами, задоволення 

потреб населення в наданні ритуальних послуг та предметів ритуальної належності, 

отримання доходів (прибутку)  від надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів 

фінансово-господарської діяльності. 

Відповідно до мети створення Підприємства, одним з видів діяльності є надання послуг 

з водопостачання та водовідведення, а саме: збирання, очищення та розподіл питної води, 

надання послуг з водопостачання та водовідведення споживачам незалежно від форм 

власності на договірних засадах, передачу та прийом їх через приєднані мережі, оброблення 

даних, облік подачі води та прийом стоків, збирання і оброблення стічних вод, будівництво 

мереж, їх експлуатація; забезпечення надійної та економічної роботи артезіанських 

свердловин, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно-каналізаційних 

мереж та каналізаційних очисних споруд, що знаходяться на балансі Підприємства; зниження 

експлуатаційних витрат на очистку води та її постачання до споживачів. 

Станом на сьогодні в с. Шкарівка є невирішена проблема минулих років з 

водопостачання. Актуальність цієї проблеми зростала роками. Мережі водопостачання були 

побудовані ще в 80-х – 90-х роках загальною протяжністю – 17,9 км. З роками, коли населення 

та інфраструктура села збільшувалося так само збільшувалась потреба водопостачання. 

Станом  на 2022 рік  в селі зареєстровано 1994 мешканців і близько 70 підприємств різних 

форм власності. Мережі, які існують зараз, не в повній мірі забезпечують потребу у 

водопостачанні, через майже 80% зношеності мереж і географічного місцезнаходження села, 

так як підйом води здійснюється насосами з свердловин, які знаходяться в нижніх точках 

місцевості до водонапірної башти, яка знаходиться у верхній географічній точці, і забезпечує 

більшу частину села водою. Через велике споживання води, особливо у літній період, 

водонапірна башта не наповнюється і стаються тривалі перебої з водою у більшої частини 

села. 

Стан водопровідно -каналізаційного господарства с. Шкарівка: 

Замортизовано: 

Водопровідних мереж і водоводів - 21,8 км, що є на балансі комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Світанок»; 
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Незадовільний технічний стан водопровідних мереж може призвести до вторинного 

забруднення питної води і загрози виникнення інфекційних захворювань. 

Замортизовано: 

на 80% будівлі та споруди насосних станцій; 

понад 90 % автотракторної техніки, верстатів, енергетичного обладнання і електричних 

мереж. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно провести комплекс робіт по реконструкції всієї 

мережі водопостачання, але першочерговою задачею є наповнення водонапірної башти.  

В зв’язку з цим необхідно провести поточний ремонт мереж водопостачання в частині 

самої водонапірної башти, а саме:  

1. Обладнанню свердловини біля водонапірної башти  

2. Земляних робіт по влаштуванню нових трубопроводів. 

3. Улаштуванню колодязів. 

Проведення цієї роботи також дозволить зменшить потребу електроенергії по іншим 

свердловинам, так як деякі свердловини зможуть працювати в менш інтенсивному режимі. 

Для забезпечення виконання вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 12.05.2010 р. № 400, та враховуючи тривалий термін 

експлуатації будівель, споруд та технологічного обладнання існує нагальна необхідність 

проводити комплексну реконструкцію та технічне переоснащення із застосуванням новітніх, 

енергозберігаючих технологій та передового досвіду інших підприємств і країн. 

Вирішення проблеми можливе шляхом надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Світанок» на 2022 рік. 

 

2. Мета програми 

Головна мета Програми: 

- забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок» відповідно до його функціонального призначення; 

- покращення забезпечення населення с. Шкарівка  питною водою в достатній кількості 

та сталим водовідведенням, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства, підвищення ефективності та надійність його функціонування, поліпшення 

екологічної ситуації в населеному пункті Білоцерківської міської територіальної громади, 

відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. 

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення 

джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно- епідеміологічним 

вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і 

водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, 

удосконалення технологій підготовки води, контролю якості питної води, розвитку систем 

забору, транспортування питної води та водовідведення. 
 

3. Фінансове забезпечення програми 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

Головним розпорядник бюджетних коштів є Департамент житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади в межах затверджених бюджетних призначень на її виконання.  
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4. Очікувані результати 
 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити: 

- забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок» відповідно до його функціонального призначення 

- реалізацію державної політики у сфері питного водопостачання; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання; 

- економія електричної енергії. 

 

5. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання заходів Програми організовує головний розпорядник бюджетних коштів -  

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Білоцерківської 

міської ради. 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству    

Білоцерківської міської ради «Світанок» на 2022 рік 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Строк виконання 
Усього витрат на 

 виконання програми 

706 000 грн. До кінця 2022 року 706 0000 грн. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                   Анна ОЛІЙНИК   
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