і

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

/і.03. ДО<М_______

Херсон

№

£43 __________________________

Про проект програми фінансової підтримки
підприємств (закладів, установ) спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області на 2020 - 2022 роки
З метою забезпечення сталого економічного зростання Херсонської області
у 2020 - 2022 роках та ефективного використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, керуючись статтею 6, пунктом 4
частини першої статті 13, пунктом 1 статті 19, пунктом 1 частини першої та
частиною четвертою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Схвалити проект програми фінансової підтримки підприємств (закладів,
установ) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської
області на 2020 - 2022 роки (далі - Програма), що додається.
2. Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації
підготувати необхідний пакет документів щодо проекту Програми, схваленої цим
розпорядженням, для подання його в установленому порядку на розгляд обласної
ради.
3. Структурним
підрозділам
обласної
державної
адміністрації,
відповідальним за реалізацію Програми, після її затвердження забезпечувати
виконання показників, завдань і заходів Програми і щокварталу до 10 числа,
наступного за звітним періодом, інформувати Департамент розвитку економіки
обласної державної адміністрації для узагальнення.
4. Контроль
за виконанням
цього розпорядження
покласти
на
заступників голови обласної державної адміністрації (Бутрій Д.С. —скликання).

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Д.БУТРІЙ

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
/0 03. Л О Л О
№ ОЗУЗ

ПРОГРАМА
фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області
на 2020 - 2022 роки
(проект)

2

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Херсонська
адміністрація

обласна

державна

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа
органу
виконавчої
влади про розроблення Програми
3. Розробник Програми
Департамент
економічного
та
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець
Херсонська
обласна
державна
Програми
адміністрація;
Департаменти
обласної державної адміністрації:
здоров’я, інфраструктури, розвитку
територій;
управління
культури,
молоді та спорту обласної державної
адміністрації
Підприємства (заклади, установи)
6 . Співвиконавці Програми
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Херсонської
області
2020 - 2022 роки
7. Термін реалізації Програми
I етап - 2020 рік
7.1. Етапи виконання Програми
II етап - 2021 рік
III етап - 2022 рік
Обласний бюджет
8. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
43094,08 тис. грн
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів необхідних для реалізації
Програми, всього, у тому числі за
рахунок коштів обласного
бюджету
II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Господарська діяльність комунальних підприємств (закладів, установ),
засновником яких є обласна рада, охоплює різноманітні види діяльності.
Згідно з частиною першою статті 140 Господарського кодексу України
джерелами формування майна суб’єктів господарювання є: грошові та
матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що

з

належать їм, придбання майна інших суб’єктів; кредити банків та інших
кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і
громадян; інші джерела, не заборонені законом.
Однак, на діяльність окремих комунальних підприємств (закладів,
установ) впливають фактори, які знижують їх конкурентоспроможність та у
разі невжиття заходів для їх усунення можуть призвести до банкрутства та
ліквідації юридичної особи.
Таким чином, для забезпечення виконання власних статутних завдань
комунальні підприємства (заклади, установи) нерідко потребують залучення
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансовогосподарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному
використанню майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області, оновленню технічної бази, забезпеченню повного і
своєчасного внесення платежів до бюджету.
Саме на вирішення цих проблем спрямована Програма.
III. Мета Програми
Програму розроблено з метою підвищення ефективності використання
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської
області, а також визначення комплексу організаційних та економічних заходів,
спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств (закладів,
установ) області, сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних
підприємств (закладів, установ) області, створення умов для розвитку і
укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ,
закладів, які знаходяться у сфері управління Херсонської обласної ради.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Програму фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 2022 роки розроблено відповідно до статті 143 Конституції України, статей 24,
211 Господарського кодексу України, статті 91 Бюджетного кодексу України.
Підприємства (заклади, установи) спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Херсонської області (далі - комунальні підприємства),
на які поширюється дія Програми, - це комунальні підприємства, утворені
Херсонською обласною радою в розпорядчому порядку на базі відокремленої
частини майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області і входять до сфери її управління.
На підставі положень статті 78 Господарського кодексу України обласна
рада має право, як власник (засновник), встановлювати та поповнювати за
рахунок коштів обласного бюджету статутні капітали цих підприємств.
Відповідно до статті 4 Кодексу України з процедур банкрутства
засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган,
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уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої
влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування
в межах своїх повноважень зобов’язані вживати своєчасних заходів для
запобігання банкрутству боржника.
Засновники (учасники, акціонери) боржника, власники майна (орган,
уповноважений управляти майном) боржника, кредитори боржника, інші особи
в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника можуть надати
боржнику фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення грошових
зобов’язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов’язань щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і
відновлення платоспроможності боржника (санація боржника до відкриття
провадження у справі про банкрутство).
Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних
призначень на її виконання, передбачених в обласному бюджеті на відповідний
рік.
Строк реалізації Програми - три роки (2020 - 2022 роки). Програма
реалізується в три етапи, ресурсне забезпечення Програми викладено в
додатку 1.
V. Перелік завдань Програми та результативні показники
Програмою передбачається реалізація таких завдань:
- зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
області;
- оновлення виробничих потужностей та, як результат, зниження рівня
аварійності об’єктів за рахунок виділення додаткових коштів;
- забезпечення експлуатаційного обслуговування та приведення до
належного стану будівель і об’єктів, що знаходяться в спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- впровадження інноваційних механізмів та фінансових інструментів,
спрямованих на підвищення ефективності використання комунального майна,
створення умов для його інвестиційної привабливості.
Реалізація Програми дозволить забезпечити встановлення автоматичних
систем пожежної сигналізації на об’єктах комунальної власності, проведення
відновлювально-реставраційних робіт, капітальних ремонтів із утепленням стін,
придбання та встановлення обладнання, поповнення статутних фондів
комунальних підприємств тощо.
VI. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, що наведено у додатку 2 до
Програми, будуть спрямовуватися на:
- фінансову підтримку комунальних підприємств (закладів, установ)
спільної власності територіальних громад області;

- приведення до належного стану будівель і об’єктів, що належать до
спільної власності територіальних громад області.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація за ходом виконання Програми здійснюється Департаментом
розвитку економіки обласної державної адміністрації, постійною комісією
обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів обласного бюджету.
Використання коштів з іншою метою, яку не передбачено цією
Програмою, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з
обласного бюджету, за результатами своєї діяльності подають щокварталу до
05 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів
обласного бюджету фінансові звіти про використання коштів із пояснювальною
запискою.
Херсонська обласна державна адміністрація звітує про виконання
Програми перед Херсонською обласною радою.

Заступник директора Департаменту
економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

Додаток 1до Програми

Ресурсне забезпечення програми фінансової підтримки
підприємств (закладів, установ) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Херсонської області на 2020 - 2022 роки
тис, гри
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання
Програми
1
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
інші місцеві бюджети
інші джерела

Етапи виконання Програми
І
II
III
2020 рік
2021 рік
2022 рік
2
3
4
32002,18
8568,15
9957,55

Усього витрат на виконання
Програми
5
43094,08

-

-

-

-

32002,18

8568,15

9957,55

43094,08

-

-

-

-

-

-

-

-

Заступник директора Департаменту
економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

І. ПШЕНИЧНА

Додаток 2 до Програми
Напрями діяльності та заходи програми фінансової підтримки
підприємств (закладів, установ) спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Херсонської області на 2020 - 2022 роки

№
з/п

Назва напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико
нання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансу
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гри, у
тому числі
2020 рік

Очікуваний результат
(у натуральних
вимірниках

2021 рік
2022 рік
1

2

3

4

5

6

7

8

І. Фінансова підтримка підприємств (закладів, установ) спільної власності територіальних громад області

1.

Комунальне підприємство «Центр
Розробка
концепції
2020Запровадження
2021
відкритих
обласного
порталу порталу
роки
даних
області.
Оренда
відкритих
даних для
сервера;
розробка
підвищення
порталу;
проведення
інвестиційної
робіт щодо наповнення
привабливості області
порталу;
аналіз
результатів

електронного самов рядування» (КП ЦЕС)
Обласна державна Обласний
150.00
адміністрація,
бюджет
КП ЦЕС
150.00

Створено портал;
розроблено механізм
ведення та
функціонування
порталу

2
Продовження додатка 2
1
2.

3.

2
Розширення кількості та
покращення якості
надання послуг КП ЦЕС

Створення системи
«Смарт Регіон»

3
Придбання сервера та
устаткування для його
встановлення,
переоснащення
робочих
місць
співробітників,
придбання обладнання
для організації якісного
транслювання засідань,
які
проводяться
в
сесійній залі, оренда
серверів для якісного
надання
послуг
зі
створення, зберігання
та
адміністрування
сайтів
Закупівля та установка
програмного
забезпечення

4
20202022
роки

5
Обласна державна
адміністрація,
КП ЦЕС

6
Обласний
бюджет

7
330,00

8
Розширено кількість та
покращено якість
надання послуг КП
ЦЕС '

130,00

85,00

20202022
роки

Обласна

державна

аДМІШСТраЦІЯ,

КП ЦЕС

Обласний
бюджет

500,00
200,00

Придбано та
встановлено програмне
забезпечення

200,00
Всього:

1.

Зміцнення
матеріально-технічної
бази КП «АТП» ХОР

980,00
480,00
285,00
Комунальне підприємство спільної власності територіальних громад області
«Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» (КП «АТП» ХОР)
Оновлення
2020 рік, Департамент
Обласний
800,00
автомобільного парку 2022 рік інфраструктури
бюджет
підприємства
обласної державної
2400,00
адміністрації,
КП «АТП» ХОР

Придбано автомобілі:
легкові - 2 од.;
електромобілі - 5 од.

з
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Впровадження
енергонезалежності
і
енергоефективності
шляхом
обладнання
адміністративних
приміщень
підприємства системою
опалення
Облаштування станції
для зарядки
електромобілів

Всього:

2020 рік

Департамент
інфраструктури
обласної державної
адміністрації,
КП «АТП» ХОР

Обласний
бюджет

Перше
півріччя
2021
року

Департамент
інфраструктури
обласної державної
адміністрації,
КП «АТГІ» ХОР

Обласний
бюджет

3530,00

1200,00

8________
Придбано
15 енергоефективних
електрообігрівачів.
Встановлено на даху
будівлі сонячну
електростанцію
потужністю близько
200 кВт
Встановлено 10 станцій
для зарядки
електромобілів
(на 3 авто кожна,
всього для 30 авто)

4330,00
1200,00

2400,00
1.

Сприяння створенню
належних умов для
здійснення діяльності
комунальним
підприємством

Всього:

РАЗОМ
ПО РОЗДІЛУ І

Дитячий будинок інтернатного типу «Радість» Херсонської обласної ради
Створення належних
2020 рік Управління освіти і
Обласний
4120,90
умов для
науки обласної
бюджет
функціонування
державної
4438,50
закладу
адміністрації,
Дитячий будинок
4748,80
інтернатного типу
«Радість» ХОР,
управління освіти і
науки обласної
державної
адміністрації

4120,90
4438,50
4748,80
9430,90
6118,50

Поліпшено умови для
виховання та розвитку
дітей-сиріт і дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

4
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1

2

3

4

5

6

7

8

7433,80
II. П риведення до належ ного стану будівель і о б ’єктів, що належ ать до сп іл ьн ої власності
територіальних гром ад області
1.

Комунальне підприємство «База відпочинку «ГЕНГІРКА» Херсонської обласної ради
Управління освіти і
І
Придбання матеріалів
Обласний
1874,40
Підготовка до літнього
квартал
бюджет
науки обласної
та проведення
оздоровчого сезону
2020
державної
поточного ремонту
2020 року
року
адміністрації,
(будиночків, огорожі,
КП «База
їдальні, туалетів,
відпочинку
адмінбудівлі)
«ГЕНГІРКА» ХОР
Всього:
1874,40

Придбано матеріали та
проведено поточний
ремонт

'

-

-

1.

Комунальне підприємство «база відпочинку «Арабатська Стрілка» Херсонської обласної ради
Капітальний ремонт
Вересень
Обласний
Департамент
500,00
Покращення якості
Відремонтовано
бюджет
розвитку територій
котеджу № 1
надання послуг
4 номери котеджу № 1
(розроблення кошто
грудень обласної державної
рису на ремонтні
2020
адміністрації,
року
роботи, проведення
КП «база
відпочинку
ремонтних робіт,
«Арабатська
закупівля меблів та
іншого оснащення)
Стрілка» ХОР
500,00
Всього:
-

-

-

1.

Комунальне підприємство Центральна районна аптека № 3 Суворовського району м.Херсона
Заміна віконних блоків
2020Департамент
Обласний
Утримання майна в
100,00
Замінено віконні блоки
2021
здоров’я обласної
бюджет
належному стані
100,00

5
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2

1

3

4
роки

5
державної
адміністрації,
КП Центральна
районна аптека
№ 3 Суворовського
району м. Херсона

6

Всього:

7

8

100,00
100,00
-

1.

Комунальне підприємство спільної власності територіальних громад області «Автотранспортне підприємство
Херсонської обласної ради»
Виконання поточного
Департамент
І
Підтримання в
Обласний
300,00
Виконано поточний
ремонту даху (покрівлі) квартал
належному технічному
інфраструктури
бюджет
ремонт на загальній
будівлі
2020
стані адміністративнообласної державної
площі 514 кв.м.
адміністрації,
року
виробничої будівлі
КП
підприємства
«Автотранспортне
підприємство
Херсонської
обласної ради»
ХОР
Всього:
300,00
-

1.

Збереження пам’ятки
архітектури місцевого
значення

Державний архів Херсонської області
Проведення
2020 рік
Департамент
Обласний
відновлювальнорозвитку територій
бюджет
реставраційних робіт
обласної державної
фасаду будівлі по
адміністрації,
вул. Михайлівська ,6,
Державний архів
м.Херсон
області

9000,00

-

Проведено
відновлювальнореставраційні роботи

6
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1
2.

2
Підвищення рівня
пожежної безпеки
приміщень державного
архіву області

3
Облаштування
системами пожежної
сигналізації та пожежо
гасіння будівлі держав
ного архіву області по
вул. Ярослава
Мудрого, 3, м. Херсон

4
2020 рік

5
Державний архів
Херсонської
області

6
Обласний
бюджет

7
1474,00
“

8
Створено системи
пожежного захисту
архівних документів

“

Всього:

10474,00
-

1.

Проведення ремонтних
робіт, реконструкції та
здійснення
експлуатаційного
обслуговування будівель
і споруд, що належать до
спільної власності
територіальних громад
області

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
2020 рік
Капітальний ремонт
Департамент
Обласний
будівлі за адресою:
розвитку територій
бюджет
вул.Пилипа Орлика, 20,
обласної державної
м.Херсон
адміністрації

4000,00

Створено безпечні
умови для працюючих

-

Всього:

4000,00
-

Комунальний заклад «Обласний Г алац культури» Херсонської обласної ради

1.

Збереження, осучаснення
та розвиток матеріальнотехнічної бази закладу

Реставрація,
реконструкція,
капітальні та поточні
ремонти, технічне
оснащення

2020 рік

Департамент
розвитку територій
обласної державної
адміністрації,
обласної державної
адміністрації КЗ
«Обласний Палац
культури» ХОР,

Обласний
бюджет

811,50
“

Проведено
реконструкцію,
ремонти, придбано
комплекти
звукопідсилюючої
апаратури,апаратури
для облаштування
студії звукозапису

7
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1

2
Всього:

3

4

5

6

7
811,50

8

-

1.

2.

Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради
Ефективне використання Монтаж та
2020 рік
Департамент
Обласний
1000,00
Встановлено
пусконалагоджувальні
розвитку територій
майна, що є спільною
бюджет
автоматичну систему
роботи автоматичної
обласної державної
власністю
пожежної сигналізації в
”
системи пожежної
територіальних громад
адміністрації,
адмінбудівлі по
сигналізації в
області
Комунальна
просп.Ушакова, 47
адмінбудів-лі по просп.
установа з
Ушакова, 47, м. Херсон
капітального
будівництва та
експлуатації ХОР
Утримання
Забезпечення
2020Департамент
Обласний
2883,25
Своєчасно проведено
адмінбудівлі по
функціонування,
розвитку
територій
бюджет
розрахунки з
2022
1677,65
просп.
Ушакова,
47,
утримання будівель і
обласної державної
бюджетами всіх рівнів
роки
1787,80
об’єктів, що належать до м. Херсон
адміністрації,
по податках і зборах та
Комунальна
спільної власності
виплачено заробітну
територіальних громад
установа з
плату
області
капітального
будівництва та
експлуатації ХОР
Утримання будинку2020Департамент
Обласний
628,13
готелю офіційних
розвитку
територій
бюджет
2022
672,00
делегацій
обласної державної
роки
735,95
адміністрації,
Комунальна
установа з
капітального
будівництва та
експлуатації ХОР
Всього:
4511,38
2349,65

8
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1

2
РАЗОМ
ПО РОЗДІЛУ II
РАЗОМ
ПО ПРОГРАМІ

Заступник директора Департаменту
економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

3

4

5

6

7
2523,75
22571,28
2449,65
2523,75
32002,18
8568,15
9957,55

І. ПШЕНИЧНА
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