
 
 

Додаток  
до рішення Київської обласної ради   
від 09 вересня 2021 року № 128-05-VIII 

  
             

 
 
 

 
Зміни  

до Київської обласної цільової Програми 
підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству  
на 2020-2022 роки 

 
1. Паспорта Програми викласти в такій редакції: 

 
 

«ПАСПОРТ 
Київської обласноїцільовоїпрограми підтримки підприємств спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і 

запобігання їх банкрутству на 2020-2022 роки  
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Київська обласна рада 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади / 
органу місцевого 
самоврядування про 
ініціювання розроблення 
Програми 

Розпорядженняв.о. голови Київської обласної 
ради від 01.09.2020 № 440 «Про ініціювання 
розробки проєкту Київської обласної цільової 
програми підтримки підприємств спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області і запобігання їх банкрутству на 
2020-2022 роки» 

 Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
про схвалення проєкту / 
змін до програми 

Розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 08.10.2020 № 
559«Про схвалення проєкту Київської обласної 
цільової програми підтримки підприємств 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області і запобігання їх 
банкрутству на 2020-2022 роки», 
розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 06.09.2021 № 
545«Про схвалення проєкту змін до Київської 
обласної цільової програми підтримки 
підприємств спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Київської області і 
запобігання їх банкрутству на 2020-2022 роки» 

3. Розробник Програми Київська обласна рада 
4. Співрозробники 

Програми  
Департамент економіки та 
цифровізаціїКиївської обласної державної 



  
 

адміністрації 
 Головний розпорядник 

коштів 
Департамент економіки та цифровізації 
Київської обласної державної адміністрації 

5. Відповідальний 
виконавець Програми  

Департамент економіки та 
цифровізаціїКиївської обласної державної 
адміністрації 

6. Учасники програми 
(співвиконавці) 

Комунальні підприємства Київської обласної 
ради  

7. Термін реалізації 
Програми  

2020-2022 роки  
 

7.1. Етапи виконання 
Програми (для 
довгострокових програм)  

І етап 
 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, що беруть 
участь у виконанні 
Програми (для 
комплексних програм)  

Обласний бюджет 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього,у тому 
числі:  

14041,23998тисгрн 

9.1 коштів обласного 
бюджету 

14041,23998тис грн 

10. Перелік місцевих 
бюджетів, що беруть 
участь у виконанні 
Програми (для 
комплексних програм) 

- 

11. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, 

2020 рік – 11701,3 тис грн 
2021 рік – 2339,93998тис грн 

 

 у тому числі: - 
11.1. 
 

коштів державного 
бюджету  

- 

коштів обласного 
бюджету 

14041,23998тис грн 

коштів інших місцевих 
бюджетів 

- 

коштів інших джерел, не 
заборонених 
законодавством 

- 

» 
 
 



  
 

 
 

2. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпеченняКиївської обласної 
цільовоїпрограми підтримки підприємств спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020 - 
2022 роки», додаток 1.1 до Програми «Показники продуктуКиївської обласної 
цільовоїпрограми підтримки підприємств спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020 - 
2022 роки», додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Київської 
обласної цільовоїпрограми підтримки підприємств спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх 
банкрутству на 2020 - 2022 роки» викласти в редакціях, що додаються. 

 
 
 

Перший заступник голови         Ярослав ДОБРЯНСЬКИЙ
   

 



  
 

Додаток 1 
          до Програми 

 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Київської обласної цільової 
програми підтримки підприємств спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству  
на 2020-2022 роки  

 
 

тис. грн 
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 

виконання програми  

Етапи виконання програми 
 

I етап 

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 2020 рік 2021 рік 2022 рік  

1 2 3 4 5 
Обсяг ресурсів, усього, 11701,3 2339,93998 0 14041,23998 
у тому числі: 
обласний бюджет  11701,3 2339,93998 0 14041,23998 
державний бюджет 0 0 0 0 
районні, міські (міст 
обласного значення), 
об’єднаних 
територіальних громад 
бюджети  

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

бюджети сіл, селищ, 
міст районного 
значення 

0 0 0 0 

кошти небюджетних 
джерел  

0 0 0 0 

 
 

_________________________________ 
 



  
  

     Додаток 1.1 
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ 

Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  
міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020 -2022 роки  

тис. грн. 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні 
дані на 

початок 
дії 

програми 

І етап  
виконання програми 

Всього 
витрат на 
виконання 
програми 

 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Показники продукту програми 

1. Забезпечення функціонування 
комунального підприємства Київської 
обласної ради «Управління 
споруд»шляхом поповнення його 
обігових коштів 

одиниць - 1 1 - 6194,28141 

2. Забезпечення функціонування 
комунального підприємства Київської 
обласної ради«Переяслав -
Хмельницьктепломережа»шляхом 
фінансової підтримки з метою 
поповнення обігових коштів для 
погашення заборгованості за розподіл 
природного газу тайого споживання 

одиниць - 1 - - 7107,0 

3. Забезпечення функціонування 
комунального підприємства Київської 
обласної ради 
«Кагарликтепломережа» шляхом 
поповнення його обігових коштів 

одиниць - - 1 - 739,95857 

ІІ. Показники ефективності програми 
1. Середня сума фінансової підтримки   4594,3 1599,84537  6194,28141 



  
 для забезпечення функціонування 

комунального підприємства Київської 
обласної ради «Управління споруд»  

2. Середня сума фінансової підтримки 
одного комунального підприємства 
для погашення його заборгованості за 
спожитий природний газ 

- - 7107,0 - - 7107,0 

3. Середня сума фінансової підтримки 
для забезпечення функціонування 
комунального підприємства Київської 
обласної ради 
«Кагарликтепломережа» 

- - - 739,95857 - 739,95857 

ІІІ. Показники якості програми 
1. Відсоток кількості комунальних 

підприємств, яким планується 
надання фінансової підтримки, до 
загальної кількості підприємств, які її 
потребують  

 
 

% - 100 - 100 14041,23998 

 
 

              
_________________________________ 

 
  



  
 Додаток 2 

    до Програми 
 

Напрями діяльності та заходиКиївської обласної цільової 
програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і 

запобігання їх банкрутству на 2020 -2022 роки 
                  тис.грн. 

№
 

з/
п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін 
виконанн
я заходу 

Виконавц
і 

Джерела 
фінансу
вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

у тому числі Очікуваний 
результат І - етап 

Всього 
2020  
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

1. Забезпечення 
функціонування 
комунального 
підприємства 
Київської 
обласної ради, 
яке забезпечує 
діяльність 
Київської 
обласної ради, 
Київської 
обласної 
державної 
адміністрації 

1.1 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості за надані 
послуги з теплопостачання 

2020-2021 

Департамент 
економіки та 
цифровізації 

 
Комунальне 
підприємств
о Київської 

обласної 
ради 

«Управління 
споруд» 

Обласний 
бюджет 

2602,23595 1782,5 819,73595 - 

Створення умов 
для стабільної 
роботи 
комунального 
підприємства 
Київської 
обласної ради 
шляхом 
погашення його 
заборгованості за 
надані послуги з 
водопостачання, 
водовідведення, 
за енергетичні 
послуги, поточні 
витрати на 
утримання 
адмінбудівлі, 
обслуговування 
ліфтів, 
погашення 
заборгованості з 
оплати праці 
працівників 

1.2 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію  

2020 976,6 976,6 - - 

1.3 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості за надані 
послуги з водопостачання та 
водовідведення 

2020 149,8 149,8 - - 



  
 1.4 Надання фінансової підтримки 

комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості з оплати праці 
з нарахуваннями працівників 
комунального підприємства, в тому числі 
єдиного соціального внеску 

2020-2021 1710,14546 929,9 780,24546 - 

підприємства,  а 
також податкові 
зобов’язання  

1.5 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості з податкових 
зобов’язань 

2020-2021 519,8 272,1  - 

1.6 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості за надання  
технічних послуг з обслуговування ліфтів 

2020 67,4 67,4 - - 

1.7 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості за виконані 
електромонтажні роботи 

2020 88,4 88,4 - - 

1.8 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Управління споруд» 
(поповнення обігових коштів) на 
погашення заборгованості з податку на 
додану вартість 

2020 327,6 327,6 - - 



  
 2. Забезпечення 

функціонування 
комунального 
підприємства 

Київської 
обласної ради, 
яке забезпечує 

постачання 
теплової енергії 

населенню, 
бюджетним 
установам, 

організаціям та 
споживачам 

незалежно від 
форм власності 

за спожитий 
природний газ  

2.1 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству 
Київської обласної ради «Переяслав-
Хмельницьктепломережа» 
(поповнення обігових коштів)на 
заборгованість за розподіл природного 
газу через Акціонерне товариство 
"Оператор газорозподільної системи 
«Київоблгаз» 

2020 Департамент 
економіки і 
цифровізації 

 
Комунальне 
підприємств
о Київської 

обласної 
ради 

«Переяслав-
Хмельницьк
тепломережа

» 

 
 

Обласний 
бюджет 

1916,1 1916,1 - - 

Погашення 
заборгованості за 
спожитий 
природний газ 
перед 
Акціонерним 
товариством 
"Національна 
акціонерна 
компанія 
“Нафтогаз 
України” та 
Акціонерним 
товариством 
"Оператор 
газорозподільної 
системи 
„Київоблгаз"; 

2.2 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству 
Київської обласної ради «Переяслав-
Хмельницьктепломережа» 
(поповнення обігових коштів) на 
заборгованість за спожитий 
природний газ перед Акціонерним 
товариством "Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» 

2020 5190,9 5190,9 - - 

3. Забезпечення 
функціонування 
комунального 
підприємства 

Київської 
обласної ради, 
яке забезпечує 

повноцінне 
функціонування 

та вчасний 
початок 

опалювального 
сезону 

3.1 Надання фінансової підтримки 
комунальному підприємству Київської 
обласної ради «Кагарликтепломережа» 
(поповнення обігових коштів) ) на 
погашення заборгованості з оплати 
праці з нарахуваннями працівників 
комунального підприємства, в тому 
числі єдиного соціального внеску 

2021 

Департамент 
економіки і 
цифровізації 

 
Комунальне 
підприємств
о Київської 

обласної 
ради 

«Кагарлик-
тепломережа

» 
 

Обласний 
бюджет 

739,95857 
- 
- 
- 

739,95857 
- 
- 
- 

Створення умов 
для стабільної 
роботи 
комунального 
підприємства 
Київської обласної 
ради шляхом 
погашення його 
заборгованості з 
оплати праці 
працівників 
комунального 
підприємства, з 
податкових 
зобов’язань та 
погашення 
заборгованості з 
податку на додану 
вартість 

 

_________________________________ 


