
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«31» січня 2018 року                                м. Біла Церква                                         № 60 

 

Про затвердження висновку комісії  по 

здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств 

комунальної власності міста  

 

На виконання рішення міської ради від 25 травня 2017 р.№ 774-32-VII «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення 

внесків до Статутних фондів (поповнення Статутного фонду) комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 рр.» та розглянувши 

протокол № 12 від 30 січня 2018 року комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста щодо розгляду звернень 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна 

контора №1», комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово – 

експлуатаційна контора №6» та комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Житлово – експлуатаційна контора №7», відповідно до вимог ст.ст.27, 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в України», Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити висновок комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською 

діяльністю підприємств комунальної власності міста (що додається). 

 

2. Схвалити проект рішення міської ради «Про надання поворотної фінансової 

допомоги окремим комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради» та  винести на 

розгляд сесії Білоцерківської міської ради (додається). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова Г. Дикий 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від ______2018р. №_____ 

ВИСНОВОК  

комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств 

комунальної власності міста 

 

 

Комісія розглянула звернення комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Житлово – експлуатаційна контора №1» від 24.01.2018 року №97, комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №6» від 

29.01.2018 року №134 та комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово 

– експлуатаційна контора №7» від 25.01.2018 року №229.  Проаналізувавши фінансово-

економічну ситуацію, яка склалася на комунальних підприємствах, а саме: 

Наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 № 1 затверджено Порядок 

проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку 

фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних 

програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року N 256, та 

взаємодії учасників таких розрахунків (надалі по тексту – Порядок). Вищевказаним 

Порядком змінено механізм проведення органами Державної казначейської служби  

розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за 

рахунок субвенцій з державного бюджету, що в свою чергу призвело до затримки 

відшкодування витрат, пов’язаних із наданням населенню пільг і субсидій, перед 

комунальними підприємствами житлово-експлуатаційними конторами №1, №6, №7.  В 

зв’язку із чим, у виникла заборгованість, а саме: 

 КП БМР ЖЕК № 1 всього на загальну суму 2 711 716,00 гривень, в т.ч.: 

1. Електрична енергія – ПАТ Київобленерго –  492 466,65  грн.; 

2. Водопостачання та водовідведення – ТОВ «Білоцерківвода» – 55 064,59 грн.; 

3. Теплопостачання – КП БМР «Білоцерківтепломережа» - 89 524,72 грн.; 

4. Природний газ – ПАТ Київоблгаззбут – 23 392,45 грн.; 

5. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – КП БМР ЖЕК №1 – 

2 051 267 ,59 грн. 

 КП БМР ЖЕК № 6 Всього на загальну суму 1 714 936,00 гривень, в т.ч.:  

1. Електрична енергія – ПАТ Київобленерго –  406 568,88 грн.; 

2. Водопостачання та водовідведення – ТОВ «Білоцерківвода» – 10 410,35 грн.; 

3. Теплопостачання – КП БМР «Білоцерківтепломережа» - 368 708,87 грн.; 

4. Природний газ – ПАТ Київоблгаззбут – 10 207,24 грн.; 

5. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – КП БМР ЖЕК №6 – 

919 040,66 грн. 

 КП БМР ЖЕК № 7 Всього на загальну суму 2 868 696,00 гривень, в т.ч.:  

1. Електрична енергія – ПАТ Київобленерго –  858631,20  грн.; 

2. Водопостачання та водовідведення – ТОВ «Білоцерківвода» – 7486,10 грн.; 

3. Теплопостачання – КП БМР «Білоцерківтепломережа» - 16 772,26 грн.; 

4. Природний газ – ПАТ Київоблгаззбут – 10499,60 грн.; 

5. Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – КП БМР ЖЕК №7 – 

1 975 306,84  грн. 

У зв’язку із затримкою державою фінансування відшкодувань по наданим населенню 

пільгам і субсидіям підприємствам–надавачам житлово-комунальних послуг та враховуючи  
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п.4 Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2018 №1 

комісія схвалила: 

 підтримати клопотання щодо фінансової допомоги на поворотній основі для 

забезпечення платоспроможності комунальних підприємств житлово-

експлуатаційних контор №1, №6, №7 та фінансування витрат за вищезазначеними 

напрямками в загальному  розмірі 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень), а саме: 

          - КП БМР «ЖЕК №1» в розмірі 1858 500 грн.;  

          - КП БМР «ЖЕК 6» в розмірі 1 175 500 грн;  

          - КП БМР «ЖЕК 7» в розмірі  1 966 000 грн.; 

 комунальним підприємствам житлово-експлуатаційним конторам №1, №6, №7 

заключити двосторонні договори про надання фінансової допомоги на поворотній 

основі з Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради та  повернути фінансову допомогу до місцевого бюджету в термін з 

серпня по 20 грудня 2018 року згідно графіків повернення грошових коштів 

фінансової допомоги, які є додатками до договорів; 

 комунальним підприємствам житлово-експлуатаційним конторам №1, №6, №7 при 

отриманні коштів відзвітувати комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста про цільове 

використання фінансової допомоги на поворотній основі;  

та рекомендувала винести на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Заступник міського голови     

голова комісії                                                                               І. Новогребельська 



Проект 

 

 

Про надання поворотної фінансової допомоги 

окремим комунальним  підприємствам   

Білоцерківської міської ради  

 

         Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради__________ від  _____р. 

№_______,   з метою вжиття комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих 

на забезпечення сталого функціонування комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Житлово – експлуатаційна контора №1», комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №6» та комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №7», на виконання  

рішення Білоцерківської міської ради №774-32-VII від 25 травня 2017 року «Про 

затвердження Програми фінансової підтримки  комунальних підприємств та здійснення 

внесків до Статутних фондів (поповнення статутного фонду) комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради на 2017 рік та прогноз на 2018-2021 рр.»,   відповідно статті 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на отримання фінансової  допомоги  комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №1»  на поворотній основі  

в розмірі 1 858 500 грн. (один мільйон вісімсот п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот гривень), яка 

надається з метою забезпечення платоспроможності підприємства. 

2. Надати дозвіл на отримання фінансової  допомоги комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №6»  на поворотній основі  

в розмірі 1 175 500 грн. (один мільйон сто сімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень), яка 

надається з метою забезпечення платоспроможності підприємства. 

3. Надати дозвіл на отримання фінансової  допомоги  комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Житлово – експлуатаційна контора №7»  на поворотній основі  

в розмірі 1 966 000 грн. (один мільйон дев’ятсот шістдесят шість тисяч гривень), яка 

надається з метою забезпечення платоспроможності підприємства. 

 4. Головним розпорядником бюджетних коштів по наданню фінансової допомоги  на 

поворотній основі комунальним підприємствам житлово-експлуатаційним конторам №1, №6, 

№7 визнати Департамент житлово-комунального господарства  Білоцерківської міської ради.   

  5. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при перегляді 

місцевого бюджету на 2018 рік передбачити кошти для фінансової допомоги на поворотній 

основі  в розмірі 5 000 000 грн. (п’ять мільйонів гривень), на виконання програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до Статутних фондів (поповнення 

Статутного фонду) комунальних підприємств Білоцерківської міської ради на 2017 рік та 

прогноз на 2018-2021 рр. 

 6. Комунальним підприємствам житлово-експлуатаційним конторам №1, №6, №7 

заключити двосторонні договори про надання фінансової допомоги на поворотній основі з 

Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та  

повернути фінансову допомогу до місцевого бюджету в термін до 20 грудня 2018 року згідно 

графіків повернення грошових коштів фінансової допомоги, які є додатками до договору. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, 

природокористування, охорони довкілля та енергозбереження та з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова                                                                                Г.Дикий 


