
УКРАЇНА
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОЕО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА ЧЕРГОВА СЕСІЯ ДЕВ’ЯТОЕО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

22 грудня 2022 року № 11

Про затвердження Програми реформування, розвитку та фінансової підтримки 
ЖЕКП «Степок» на 2023 рік

Розглянувши та обговоривши подання директора Житлово- 
експлуатаційного комунального підприємства «Степок» Євгенія КРИВОНОСА про 
затвердження Програми реформування, розвитку та фінансової підтримки ЖЕКП 
«Степок» на 2023 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Степненської сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму реформування, розвитку та фінансової підтримки 
ЖЕКП «Степок» на 2022 рік, додається.

2. Вважати виконаною Програму реформування, розвитку та фінансової 
підтримки ЖЕКП «Степок» на 2022 рік, затверджену рішенням Степненської 
сільської ради від 24.12.2021 № 24.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора Житлово- 
експлуатаційного комунального підприємства «Степок» Євгенія 
КРИВОНОСА та постійну комісію з планово-бюджетних питань,



Додаток
до рішенням Степненської 
сільської ради від 22.12.2022 № 11

ПРОГРАМА
реформування, розвитку та фінансової підтримки житлово-експлуатаційного 

комунального підприємства «Степок» на 2023 рік

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Місцева програма реформування, розвитку та фінансової підтримки 

житлово-експлуатаційного комунального підприємства «Степок» на 2021 рік (далі - 
Програма) спрямована на реалізацію положень Конституції України, закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розвитку територіальних 
громад, децентралізацію влади та реформування місцевого самоврядування.

Програма в частині фінансової підтримки. комунального підприємства 
розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, та відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розроблення Програми обумовлено:
-  незадовільним станом надання комунатьних послуг на території сільської 

ради;
-  відсутністю необхідного переліку послуг, передбачених законодавством, 

надання яких покладено на комунальні підприємства ;
-  незадовільним технічним станом і зношеністю основних засобів;
-  застосування застарілих технологій і обладнання;
-  недостатністю використання, перспективних технологій та ресурсів для 

задоволення потреб населення;
-  обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 

розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації техніки.

Розділ II МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Мета програми: забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

відповідно до функціонального призначення, розширення переліку послуг, що 
надаються комунальним підприємством, поліпшення якості обслуговування 
інтересів громади, забезпечення гідних умов проживання жителів сільської ради, 
дотримання вимог законодавства щодо утримання та обслуговування територій.

Розділ III ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

-  внесення змін до статуту комунального підприємства з метою розширення 
видів діяльності, спрямованих на задоволення потреб громади;

-  створення на базі комунального підприємства підрозділів і служб, відповідно 
до нових напрямків діяльності;

-  створення на підприємстві необхідної матеріально-технічною бази;
-  забезпечення умов та дотримання правил охорони праці;

Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕРАМИ



Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює 
виконавчий комітет Степненської сільської ради та Степненський сільський голова.

Розділ V ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

відповідно до даної Програми в порядку, визначеному законодавством.
Кошти місцевого бюджету можуть використовуватися на підтримку заходів:

-  поточний та капітальний ремонт центральної вуличної водопровідної мережі 
на території Степненської сільської ради;

-  ремонт та відновлення техніки (трактор, автомобіль);
-  придбання спеціальної техніки, інструментів і засобів для проведення 

ремонтних та аварійних робіт, робіт з благоустрою;
-  придбання спецодягу та спецзасобів захисту;
-  придбання витратних матеріалів, створення аварійного резерву;
-  компенсація втрат з водопостачання.

Розділ VI КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОЕРАМИ 
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень 

визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Степненської сільської ради.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 
Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

Розділ VII ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-  реалізацію положень Конституції України, закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо розвитку територіальних громад, 
децентралізацію влади та реформування місцевого самоврядування;

-  підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню, підприємствам, 
установам та організаціям ЖЕКГІ «Степок»;

-  забезпечення виконання програм з благоустрою, питного водопостачання, 
облаштування кладовищ, озеленення, збирання та вивезення сміття, тощо;

-  поліпшення екологічної та санітарної ситуації на території сільської ради;
-  охорону та раціональне використання природних ресурсів та джерел 

водопостачання, поступове їх відновлення;
-  впровадження на підприємстві сучасних технологій, матеріалів, Обладнання 

тощо;
-  підвищення ефективності функціонування підприємства;
-  зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів.

Розділ VIII ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ НА 2023 РІК 
Обсяг фінансування на 2023 рік складає -  650 000,00 грн.
Напрями роботи: поточний та капітальний ремонт водопровідних мереж, 

придбання витратних матеріалів, створення аварійного резерву, компенсація втрат 
з водопостачання. Джерела фінансування: місцевий бюджет.

Секретар сільської ради Анжела РЯБОКОНЬ


