
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27 листопада  2018 року                        м. Біла Церква                                         №710 

 

 

 

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 № 13 від 01 листопада 2018 року комісії по здійсненню контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста щодо розгляду звернень 

комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон», комунального 

закладу Білоцерківської міської ради «Будинок органної та камерної музики», комунального 

підприємства «Міська служба замовника», комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», 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 комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба 

замовника»» та  винести на розгляд сесії Білоцерківської міської ради (додається). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова Г. Дикий 

 

                                

 

 

 

  



                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                       рішення виконавчого 

              комітету міської ради 

від 27 листопада 2018 р. №710 

ВИСНОВОК  

комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств 

комунальної власності міста 

 

 

Комісія розглянула звернення комунальних підприємств щодо  безповоротної 

фінансової допомоги для відновлення і утримання комунального майна та передбачення 

коштів у місцевому бюджеті на 2019 рік для поповнення статутних фондів: 

 

Комісія розглянула звернення комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Льодовий стадіон» про надання  безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 1700 

тис. грн. на оплату рахунків по електроенергії з метою забезпечення безперебійної роботи 

закладу. 

 

Комісія розглянула звернення комунального закладу Білоцерківської міської ради 

«Будинок органної та камерної музики» від 10 жовтня 2018 року №41 про можливість 

фінансування закладу на загальну суму 1694,2 тис. грн., у тому числі на придбання 

інтерактивного та звукового обладнання. 

 

Комісія розглянула звернення Департаменту житлово – комунального господарства від 

30 жовтня 2018 року №2172 щодо надання у 2019 році безповоротної фінансової допомоги 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника»,  

на загальну суму 1505 тис. грн. з метою поповнення статутного капіталу шляхом придбання 

техніки для проведення робіт з утримання та ремонту гуртожитків (машина для чистки труб 

Rothenbergen R600 з насадками та приладдям – 80,0 тис.грн., трактор МТЗ 82 – 500,0 тис.грн., 

причіп 2 ПТС – 105,0 тис.грн., трактор МТЗ 320,4 – 350,0 тис.грн., автомобіль Газель 33023 – 

470,0 тис.грн.) та виділення поворотної фінансової допомоги у 2018 році на загальну суму 420 

тис. грн. для оплати заборгованості по електроенергії. 

 

Комісія розглянула звернення комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» від 30 жовтня 2018 року  

№ 195 про надання безповоротної фінансової допомоги у 2019 році  на загальну суму 3900 тис. 

грн. з метою поповнення статутного капіталу, а саме :  

-  1500 тис. грн. з метою проведення капітального ремонту адміністративної 

будівлі за адресою: вул. Росьова, 7; 

- на закупівлю автобуса-катафалка MERSEDES Sprinter – 1400 тис. грн.. та 

спецтехніки (трактор з відвалом для прибирання снігу) – 1000 тис. грн.  

 

Висновок комісії: 

 

 Комісія схвалила підтримати клопотання щодо фінансування у 2019 році в межах 

передбачених видатків: 

- комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»  для 

оплати електроенергії на загальну суму 1700 тис. грн.; 

- комунального закладу Білоцерківської міської ради «Будинок органної та 

камерної музики» на покриття витрат з оплати праці, теплопостачання, купівлю 

мультимедійного та звукового обладнання на загальну суму 1694,2 тис. грн.  



Комісія схвалила підтримати клопотання щодо здійснення внесків до статутних фондів 

(поповнення Статутного фонду) комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» на загальну суму 1505 тис. грн. та комунального підприємства 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» на загальну суму 3900 тис. грн. на 2019 рік у 

межах передбачених видатків, а також винайти можливість виділення у 2018 році поворотної 

фінансової допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська 

служба замовника» у розмірі 420,0 тис. грн. на оплату заборгованості з послуг 

електропостачання (графік погашення поворотної фінансової допомоги додається). 

 

 

 

Голова комісії – 

заступник міського голови                                                                               І. Новогребельська 
 

  



ГРАФІК 

погашення поворотної фінансової допомоги комунальним підприємством Білоцерківської 

міської ради «Міська служба замовника» 

 

 

№п/п Місяці погашення поворотної 

фінансової допомоги 

Суми погашення, грн 

1 Січень 2019 року 15 000 (п”ятнадцять тисяч) гривень 

2 Лютий 2019 року 25 000 (двадцять п”ять тисяч) гривень 

3 Березень 2019 року 45 000 (сорок п”ять тисяч) гривень 

4 Квітень 2019 року 45 000 (сорок п”ять тисяч) гривень 

5 Травень 2019 року 55 000 (п”ятдесят п”ять тисяч) 

гривень 

6 Червень 2019 року 50 000 (п”ятдесят тисяч) гривень 

7 Липень 2019 року 50 000 (п”ятдесят тисяч) гривень 

8 Серпень 2019 року 45 000 (сорок п”ять тисяч) гривень 

9 Вересень 2019 року 45 000 (сорок п”ять тисяч) гривень 

10 Жовтень 2019 року 45 000 (сорок п”ять тисяч) гривень 

11 ВСЬОГО 420 000 (чотириста двадцять тисяч) 

гривень 

 

 

  



 

 

Проект 

 

 

Про надання поворотної фінансової допомоги 

комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника» 

 

         Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради__________ від  _____р. 

№_______,  з метою вжиття заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служба замовника», 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 «Міська служба замовника»  на поворотній основі  в розмірі 

420 000 грн. (чотириста двадцять тисяч гривень), яка надається з метою забезпечення 

платоспроможності підприємства. 

  

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів по наданню фінансової допомоги  на 

поворотній основі комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба 

замовника» визнати Департамент житлово-комунального господарства  Білоцерківської 

міської ради.   

  3. Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради при перегляді 

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

основі  в розмірі 420 000  грн. (чотириста двадцять тисяч 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. 

 4. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міська служба 

замовника» 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 _________ 2019 року згідно 

графіку повернення грошових коштів фінансової допомоги, який є додатком  до договору. 

5. 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 


