
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 24.01.2019 № 41-140/VІІ 

м. Золотоноша  

 

Про затвердження Програми технічного 

переоснащення КП „Міський водоканал” на 

2019-2024 роки 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(23.01.2019 № 179) щодо затвердження Програми технічного переоснащення 

КП „Міський водоканал” на 2019-2024 роки, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити Програму технічного переоснащення КП „Міський 

водоканал” на 2019-2024 роки (далі – Програма) згідно додатку, що додається. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету на 

2019-2024 роки передбачити кошти на реалізацію заходів Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко  23093 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 24.01. 2019 № 41-140/VІІ 
 

 

ПРОГРАМА 

технічного переоснащення КП „Міський водоканал” на 2019-2024 роки 

 

1. Мета програми 

 

 В рамках реалізації Програми передбачається здійснення технічного 

переоснащення комунального підприємства „Міський водоканал”. Враховуючи 

важливість стабільного функціонування комунального  господарства, галузь 

потребує кардинального технічного переоснащення. 

Метою Програми є забезпечення надання якісних та своєчасних послуг 

для населення міста (споживачам), забезпечення ефективного функціонування 

підприємства шляхом здійснення заходів щодо підвищення ефективності 

надання послуг належної якості. 

 

2. Завдання Програми 
 

Забезпечити технічне переоснащення комунального підприємства 

шляхом придбання спеціалізованої автотранспортної техніки та допоміжного 

обладнання. 

 

3. Ресурсне забезпечення та напрямки використання бюджетних коштів 

 

На виконання зазначеної Програми, фінансування здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством. 

Протягом бюджетного року та в період реалізації Програми, обсяг її 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету може змінюватися 

відповідно до рішень Золотоніської міської ради про внесення змін до неї та 

міського бюджету на відповідний рік.   

Загальна потреба у спецтехніці складає: сміттєвоз СБМ-301/3  в кількості  

1 шт. та  контейнери для сміттєвоза СП-07.00.000. в кількості 11 шт., на 

загальну суму 2 632 635,00 грн. (табл. 1). 
Таблиця 1 

Транспортні засоби та 

обладнання, що 

планується придбати 

Орієнтований обсяг, грн.  

2019 

рік 

2020  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023 

 рік 

2024  

рік 

Сміттєвоз  та  11 

контейнерів 
877528,33 421201,60 421201,60 421201,60 421201,60 70300,27 

 

Враховуючи значний обсяг потреби у коштах та обмеженість фінансового 

ресурсу, виникає потреба у залученні кредитних коштів, тобто придбання 

техніки у кредит (лізинг). 



Умови надання кредиту (лізингу) передбачають виплату відсотків за 

користування кредитними коштами та інші супутні витрати. Для забезпечення 

даних виплат, загальна потреба у коштах складає 1128482,65 грн. (табл. 2). 
Таблиця 2 

Показник 

Орієнтований обсяг, грн.  

2019 

рік 

2020  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023 

 рік 

2024  

рік 

Відсотки по кредиту 

(лізингу) 
338466,88 328936,39 240431,35 152885,77 65340,18 2422,08 

 

4. Джерела фінансування програми 

 

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть 

бути надходження до загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету 

розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших 

місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій 

тощо).  

Заходи, передбачені Програмою, також можуть фінансуватись за рахунок 

залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень 

тощо.  

Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів  Програм можуть бути 

інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а 

також інші джерела, що не заборонені діючими нормативно-правовими актами. 

 

5. Головний розпорядник та відповідальний виконавець 

 

Головним розпорядником коштів з виконання заходів Програми є 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 

Відповідальним виконавцем та одержувачем коштів є комунальне 

підприємство КП „Міський водоканал”, яке забезпечує реалізацію завдань і 

заходів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього 

строку реалізації відповідної Програми. 

Комунальне підприємство КП „Міський водоканал” надає виконавчому 

комітету Золотоніської  міської ради узагальнену інформацію про хід 

виконання заходів Програми, за попередній рік, в рамках звіту про виконання 

фінансового плану підприємства  до 01 травня наступного року. 

 

6. Очікувані результати реалізації програми 

 

Забезпечення виконання цієї Програми дозволить провести технічне 

переоснащення міського комунального підприємства шляхом придбання 

спеціалізованої автомобільної техніки та спеціального обладнання для 



здійснення заходів по благоустрою території міста, що дозволить забезпечити 

надання якісних та своєчасних послуг споживачам. 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 


