МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 4 лютого 2011 року

№ 46

м. Мала Виска

Про затвердження Програми заходів на 2011-2014 роки,
спрямованих на розширення сфери надання комунальних
послуг, розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та
«Про державні цільові програми»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму заходів на 2011-2014 роки, спрямованих на розширення
сфери надання комунальних послуг, розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району (далі – Програма), що додається.
2. Комунальному підприємству „Мала Виска „Порядок” забезпечити виконання
показників Програми та програмних заходів, відповідно встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С. Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 4 лютого 2011 року № 46

ПРОГРАМА

заходів на 2011-2014 роки, спрямованих на розширення
сфери надання комунальних послуг, розвитку матеріальної
основи спільної власності територіальних громад району

м. Мала Виска
І. Загальні положення
Дана Програма спрямована на виконання заходів по підвищенню
ефективності, надійності та поліпшення якості надання комунальних послуг
установам.
Виконавцем даної Програми є комунальне підприємство „Мала Виска
„Порядок”.
1.1.Комунальне підприємство „Мала Виска „Порядок” створене рішенням
Маловисківської районної ради від 8 квітня 2005 року №261 „Про створення
комунального підприємства „Мала Виска „Порядок” є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста, району. Володіння, користування та
розпорядження майном підприємства здійснює Маловисківська районна рада.
1.2.Повна назва підприємства – Комунальне підприємство „Мала Виска
„Порядок”.
ІІ. Основною метою програми є :
1. Мета цієї програми – поліпшення обліку, утримання,
використання та розвитку матеріальної основи спільної власності територіальних
громад району. На переважну більшість об’єктів нерухомого майна, спільної
власності територіальних громад не виготовлено технічної документації, не
оформлено свідоцтв на право власності, що є перепоною до нотаріального
посвідчення договорів куплі-продажу та оренди майна.
2. Заходи щодо поліпшення організації розвитку матеріальної
основи спільної власності територіальних громад району:
2.1
Провести інвентаризацію спільної власності територіальних громад;
Організації,
на
балансі
яких
перебуває майно.
2.2
Забезпечити виготовлення технічної документації на одержання
свідоцтв на право власності на приміщення спільної власності
територіальних громад;
Організації,
на
балансі
яких
перебуває майно.
2.3
Розширення кола функцій комунального підприємства та поліпшення
якості надання послуг КП «Порядок»:
1) Оплата теплопостачання;
2) Оплата інших енергоресурсів (дрова, вугілля);
3) Оплата послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території;
4) Оплата послуг по охороні приміщень та прилеглої території;
5) Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень
КП „Мала Виска „Порядок”
3. Забезпечення на договірних засадах споживачів якісними
послугами.
ІІІ. Організаційні заходи
Для реалізації заходів, спрямованих на надання якісних послуг є об’єднання
матеріальних та фінансових ресурсів підприємства (платні послуги за охорону,
утримання в належному стані приміщень, проведенні ремонтів, які обслуговуються
КП „Мала Виска „Порядок”) та інших джерел незаборонених чинним
законодавством.
Створення ефективної системи охорони об’єктів спільної власності
територіальних громад.

Утримання в належному санітарному стані приміщень, в опалювальний сезон
дотримання температурного режиму в установах, які обслуговуються.
Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень, ремонт
сантехнічного обладнання, ремонт та встановлення електрообладнання.
ІV, Фінансове забезпечення Програми
Комунальному підприємству «Порядок» здійснювати вищезазначені заходи за
рахунок коштів, отриманих від реалізації будівельних матеріалів, надходжень за
надані комунальні послуги, орендної плати та фінансової допомоги з районного
бюджету.
V. Механізм реалізації Програми
Програма діє з 2011 р. по 2014 рік.
Передбачити в районному бюджеті кошти на фінансування підприємства та
рекомендувати управлінням райдержадміністрації передбачити в кошторисі
витрати за надання послуг та виконання ремонтних робіт, згідно з додатком.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1

до програми заходів на 2011-2014 роки,
спрямованих на розширення сфери надання
комунальних послуг, розвитку матеріальної
основи спільної власності територіальних
громад району
ЗАХОДИ
на 2011-2014 роки, спрямовані на розширення сфери надання комунальних
послуг, розвитку матеріальної основи спільної
власності територіальних громад району
Заходи
Утримання в належному
санітарному стані
приміщень. Опалення
приміщень в зимовий період.
Фінансово-господарська
діяльність КП «Порядок»

2011 рік
433,4 тис.
грн.

2012 рік
532,8
тис. грн.

2013 рік
583,5
тис. грн.

2014 рік
607,0 тис.
грн.

Проведення капітальних та
поточних ремонтів, ремонт
сантехнічного обладнання,
ремонт електромереж,
системи водопостачання.
Створення ефективної
системи охорони об’єктів.

74,6
тис. грн.

80,2
тис. грн.

60,5
тис. грн.

55,0
тис. грн.

Придбання техніки для
надання транспортних
послуг (вивезення сміття).

100
тис. грн.

5
тис. грн.

6
тис. грн.

8
тис. грн.

РАЗОМ:

608
тис. грн.

618
тис. грн.

650
тис. грн.

670
тис. грн.

Додаток 2
до програми заходів на 2011-2014 роки,
спрямованих на розширення сфери надання
комунальних послуг, розвитку матеріальної
основи спільної власності територіальних
громад району
Паспорт програми
заходів на 2011-2014 роки спрямованих на розширення сфери надання
комунальних послуг, розвитку матеріальної основи спільної власності
територіальних громад району
1.

Програма затверджена

Рішенням районної ради від 4 лютого 2011
року № 46

2.

Ініціатор розроблення
програми

КП „Мала Виска „Порядок”

3.

Дата, номер і назва
розпорядження голови
райдержадміністрації про
розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 20.01.2011 року № 28-р

4.

Розробник програми

КП „Мала Виска „Порядок”

5.

Відповідальний виконавець
програми

Директор КП „Мала Виска „Порядок” Ротблат
О.Я.

6.

Термін реалізації програми

1.01.2011 р. – 31.12.2014 р.

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для
реалізації програми

8.

Основні джерела
фінансування

2011 рік – 608 тис. грн.
2012 рік – 618 тис. грн.
2013 рік – 650 тис. грн.
2014 рік – 670 тис. грн.
Районний бюджет, організації, установи,
яким КП „Мала Виска „Порядок” надає
послуги.

Додаток 3
до програми заходів на 2011-2014 роки,
спрямованих на розширення сфери надання
комунальних послуг, розвитку матеріальної основи
спільної власності територіальних громад району
Ресурсне забезпечення районної програми
заходів на 2011-2014 роки спрямованих на розширення
сфери надання комунальних послуг, розвитку матеріальної основи
спільної власності територіальних громад району
(назва програми)

Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання програми

Усього витрат на
виконання програми

Етапи виконання програми
І

ІІ

2011 рік
2

2012 рік
3

2013 рік
4

2014 рік
5

7

608,0 тис. грн.

618.0 тис.грн.

650,0 тис.грн.

670,0 тис.грн

2546,0 тис.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

608,0 тис. грн.

618.0 тис.грн.

650,0 тис.грн.

670,0 тис.грн

2546,0 тис.грн

міський, селищний та сільські
бюджети

-

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет

