
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 31 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 570 

 

Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2022 рік, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 28 червня 2022 року № 384, шляхом викладення її в новій редакції  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2022 року № 1024, 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, Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «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 18 серпня 2022 року № 2500-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 безперебійної роботи теплопостачання 

об’єктів критичної інфраструктури під час опалювального сезону 2022-2023 років, 

виконавчий комітет міської ради вирішив:  

1. Внести зміни до Програми надання безповоротної фінансової допомоги шляхом 

поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 28 червня 2022 року № 384, виклавши її в новій редакції, 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 31. 08. 2022 р. № 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

  надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

 на 2022 рік  

(нова редакція) 
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Паспорт Програми 

 

1. 

Назва програми 

 

Програма  надання безповоротної фінансової 

допомоги шляхом поповнення статутного капіталу 

комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломежа» 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 «Білоцерківтепломережа» 

7. 
Термін реалізації Програми 

 

2022 рік 

8. 
Фінансування Програми 

Бюджет Білоцерківської міської територіальної 

громади 

9. 
Загальний обсяг Програми: 

 

47 055 619,00 грн 
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1. Вступ 

Програма надання безповоротної фінансової допомоги шляхом поповнення статутного 

капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

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 

«Білоцерківтепломережа» 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 «Білоцерківтепломережа» є 

стратегічно важливим підприємством для Білоцерківської міської територіальної громади, яке 

забезпечує тепловою енергією житловий фонд, кооперативні та громадські організації, 

соціальні, комунально-побутові та інших об’єкти територіальної громади. 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних 

завдань комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

потребує залучення додаткового фінансування на заміщення природного газу в процесі 

виробництва теплової енергії з використанням альтернативного палива для забезпечення 

об’єктів соціального значення (школи, садочки, лікарняні заклади). 

Програма спрямована на забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» відповідно до його функціонального 

призначення. 

Тому, КП БМР «БЦТМ» для проходження опалювального сезону 2022-2023 років в 

умовах воєнного часу, можливої відсутності або обмеженого постачання природного газу, для 

теплозабезпечення лікувального закладу резервним (альтернативним) видом палива та для 

забезпечення безперебійної роботи теплопостачання об’єктів критичної інфраструктури під 

час опалювального сезону 2022-2023 років постало питання по реконструкції котельні по вул. 

Я. Мудрого, 49 м. Біла Церква, Київської області з встановленням додаткового 

твердопаливного котла, формування об’єктового матеріального резерву шляхом закупівлі 

дизельних генераторів для котелень Білоцерківської міської територіальної громади, а саме: 

по вул. Я. Мудрого, 49, вул. В. Стуса, 41, вул. Короленка, 49, вул. Гризодубової, 84б, пров. 

Чапаєва, 11б, вул. Шкільна,13а, вул. Шевченка, 69, вул. Карбишева, 9 заміни частини аварійної 

ділянки магістрального трубопроводу «ТЕЦ-місто» від ТК-18 до ТК-19 (фасадна частина з 

благоустроєм закладу швидкого харчування «Макдональдс»). 

Крім того, в умовах воєнного стану, постійного збільшення вартості обладнання, 

матеріалів, трубопроводів, витратних частин тощо, в разі виникнення реальної загрози 

руйнувань та пошкоджень об’єктів теплопостачання виникла необхідність створення 

матеріального резерву для аварійного теплозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури 

міста та усунення ймовірних наслідків війни шляхом проведення закупівлі засобів, 

обладнання та матеріалів, а саме: типовий пересувний пункт вироблення тепла потужністю 

1000 кВт, паливо дрова (5 шт.); типовий пересувний пункт вироблення тепла потужністю 1500 

кВт, паливо дрова (2 шт.); труба сталева електрозварна водогазопровідна Д 15 –Д325 (2550 

пог.м.); порошок шамотний 0-2 (1 т); цегла вогнетривка шамотна № 5 (3000 шт.); мертель 

вогнетривкий МШ-39 (1 т); засувка Ду50-Ду300 (46 шт.); фланець Ду50-Ду300 (48 шт.); Кран 

кул. Ду15-Ду50 (200 шт); електроди д.3-д.4 (2000 кг); генераторна установка зварювальна 

SC200M-II 5 кВт, 180/А/26, 8В бак 25л, електростарт (5 шт.); випрямляч зварювальний 

інверторний «Патон» ЕСО-200 (10 шт.); генераторна установка зварювальна FM8220W 3ф-6,5 

кВа/1ф-3,5 кВт, звар.стр-220А, двигун Mitsubishi, бак 6,2 л, руч. стар. (5 шт.); компресор рес-

50 л 380/265л/хв. 2,2 кВт 10 бар 220В 2 циліндра (V-подібний) IBL50V та інше. 
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Вирішення проблеми можливе шляхом надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» на 2022 рік. 

 

2. Мета програми 

Головна мета Програми: 

- забезпечення стабільності роботи комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» відповідно до його функціонального призначення; 

- забезпечення своєчасної підготовки та стабільної роботи котелень протягом 

опалювального періоду 2022-2023 років під час воєнного стану; 

- розвиток альтернативних джерел енергії та їх використання у централізованому 

теплопостачанні; 

- заміщення газу на альтернативні джерела енергії; 

- забезпечення безперебійної роботи теплопостачання об’єктів критичної 

інфраструктури в разі виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру. 
 

 

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.  

  

4. Очікувані результати 
 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити: 

- зменшення споживання природного газу; 

- стабільна робота котельні комунального некомерційного підприємство Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1» та забезпечення послугою теплопостачання 

в разі відсутності або обмеженні природного газу; 

- забезпечення послугою теплопостачання лікарняного закладу з дотриманням 

санітарних норм впродовж опалювального сезону так і після його закінчення; 

- зменшення енерговитрат за рахунок заміщення паливної складової; 

- покращення якості послуг щодо забезпечення фактичних потреб медичного закладу; 

- стабільну роботу котельні відповідно до її функціональних призначень щодо надання 

послуг опалення соціально значущого об’єкта міста комунального некомерційного 

підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1»; 

-  безперебійна роботи теплопостачання об’єктів критичної інфраструктури в разі 

виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру. 

 

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. 
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6. Ресурсне забезпечення Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству    

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломежа» на 2022 рік 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Строк виконання 
Усього витрат на 

 виконання програми 

47 055 619,00 грн. Липень-вересень 2022 року 47 055 619,00 грн. 

 

 

Заступник міського голови        Юрій САВЧУК 
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