
          
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  “ 10 ” вересня  2015 року                             № 466 
 
 
Про визначення одержувачів 
бюджетних коштів   
 

Керуючись ст. 142, 144, 146 Конституції України, ст. 26, підпунктом 4 
п. “а” ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішенням Кіровоградської міської ради від             
27 січня 2015 року № 3936 та беручи до уваги пропозиції Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради (далі – Головне управління), виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Визначити комунальне підприємство “Кіровоградська аварійно-
диспетчерська служба” одержувачем бюджетних коштів на 2015 рік               
за видатками головного розпорядника бюджетних  коштів – Головного 
управління по КФК 100202 КЕКВ 2610 по заходу “Встановлення приладів 
обліку холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених та 
пільгових верств населення міста Кіровограда на суму 150,0 тис. грн згідно з 
оцінкою відповідності показників діяльності комунального підприємства 
“Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба” критеріям визначення 
одержувача бюджетних коштів, наведеною  в додатку. 

2. Затвердити Порядок використання коштів на виконання у 2015 році 
заходів встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 
будинках малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кіровограда, 
що додається. 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                   І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
Слоневська 24 84 55 
 



 
Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
“____” _________ 2015 № _____  
 

 
 

Оцінка відповідності показників діяльності комунального підприємства 
“Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба” критеріям визначення 

одержувача бюджетних коштів             
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
критеріїв 

Показники діяльності підприємства Примітка 

1 2 3 4 
1 Досвід роботи за 

відповідним 
профілем не менше 
двох років та 
наявність відповідної 
кваліфікації з 
урахуванням напряму 
чи заходу бюджетної 
програми 

Підприємство працює на ринку 
надання послуг,  робіт з ремонту 
утримання об’єктів житлового 
фонду у місті Кіровограді                  
з 1992 року 
 
 

відповідає 

2 Виробничий 
потенціал і відповідні 
показники 
виробничої діяльності 

В наявності необхідне обладнання 
та техніка (асенізаційна машина, 
три легкові автомобілі, МТЗ, 
зварювальні агрегати, помпи, 
генератор для електрозва- 
рювальних робіт, інвекторна 
сварка) 
Штатна чисельність підприємства 
складає 57 осіб відповідної 
кваліфікації, що мають необхідні 
знання та досвід роботи (водії, 
адміністративний персонал, 
слюсари, електрозварювальники, 
механізатори, електрики) 
 

Додатки: 
Довідка про матеріально-технічну 
базу підприємства для виконання 
відповідних послуг та робіт 
Довідка про відповідну 
кваліфікацію працівників 
підприємства 
 

відповідає 
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Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                               О.Хачатурян 
 
 
 

1 2 3 4 
3 Наявність 

бездефіцитного 
фінансового плану на  
2015 рік, фінансово-
економічного 
розрахунку 
(обґрунтування) 
здійснення заходів 

Додатки: 
План  доходів та витрат 
підприємства на  2015 рік 
Розрахунок кошторисної вартості 
робіт 

Відповідає 

4 Незбиткова 
діяльність 
одержувача за 
останні два роки 

Згідно з фінансовим звітом Форма 
№ 2, фінансовий результат 
діяльності підприємства: 
за 2013 р. – дохід 2 741,0 тис.грн, 
видатки 2 663,000 тис.грн; 
за 2014 р. – дохід 2 774,0 тис.грн, 
видатки 2 774,0 тис. грн 

відповідає 

5 Відсутність 
простроченої 
заборгованості за 
наданими банками 
кредитами 

Додаток: 
Довідка з банку про відсутність 
простроченої заборгованості за 
наданими банками кредитами 

відповідає 

6 Співвідношення 
вартості робіт, послуг 
та їх якості 

Розрахунок вартості робіт та 
послуг визначається на підставі 
обґрунтованих витрат та ДСТУ та 
 ГКН 02.08.008-2002  

відповідає 

7 Застосування 
договірних умов 

Надання послуг з  встановлення 
приладів обліку холодної води  
проводиться на підставі договору 
(проект договору додається) 

відповідає 

8 Одержувача  не 
визнано в 
установленому 
порядку банкрутом, 
не порушено справу 
про банкрутство і він 
не перебуває в стадії 
ліквідації 

Додаток: 
 

Довідка про підприємство, проти 
якого не порушено справу про 
банкрутство і яке не перебуває в 
стадії ліквідації 

відповідає 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
“____” ________ 2015 № _____  
 

 
 

Порядок  
використання коштів на виконання у 2015 році заходів встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 
малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кіровограда  

(далі – Порядок) 
 

1. Загальні питання 
1.1 Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених для Головного управління житлово – комунального 
господарства Кіровоградської міської ради (далі – Головне управління) як 
головного розпорядника коштів міського бюджету м. Кіровограда на 2015 рік 
по загальному фонду на виконання заходів встановлення приладів обліку 
холодної води в квартирах та будинках малозабезпечених та пільгових верств 
населення міста Кіровограда (далі – Заходи). 

1.2 Одержувачем бюджетних коштів для виконання Заходів є 
комунальне підприємство “Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба” 
(далі – Одержувач). 

 
2. Мета Порядку 

 2.1 Забезпечення прозорої та ефективної процедури використання 
бюджетних коштів. 
 2.2  Реалізація заходів з встановлення приладів обліку холодної води в 
квартирах, житлових будинках малозабезпечених та пільгових верств 
населення міста Кіровограда.  
 

3. Вимоги щодо використання бюджетних коштів 
 3.1 Фінансування Заходу Головне управління проводить в межах сум, 
передбачених бюджетом на 2015 рік, з урахуванням поданих Одержувачем 
розрахунків. 
 3.2 Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 
використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних 
асигнувань, затверджених у кошторисі Головного управління на 2015 рік. 
 3.3 Відкриття рахунків, реєстрація та облік зобов’язань та проведення 
операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється 
відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.12 № 938. 
 3.4  Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 
здійснюється в установленому законодавством порядку. Попередня оплата 
товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням вимог бюджетного 
законодавства. 
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4. Напрямки використання бюджетних коштів та контроль за 
виконанням Заходів 

 
 4.1 Кошти, що надаються, спрямовуються на виконання Заходів згідно 
з додатком. 
 4.2 Розподіл коштів за напрямами, зазначеними в пункті 4.1 цього 
Порядку, здійснюється Одержувачем відповідно до погодженого Головним 
управлінням плану використання в межах відповідних бюджетних 
призначень на відповідний рік. 
 4.3 Бюджетні кошти, що виділяються на виконання Заходів,  
використовуються Одержувачем на: 
 - заробітну плату працівникам підприємства; 
 - нарахування на заробітну плату; 
 - придбання предметів, матеріалів, запчастин, інвентарю тощо; 
 - оплату інших послуг (крім комунальних); 
 - поточний ремонт основних засобів та інвентарю; 
 - сплату податків та зборів, обов’язкових платежів відповідно до 
чинного законодавства. 
 

5. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх 
витрачанням 

 
5.1. Головне управління щомісячно на підставі заявки Одержувача 

проводить фінансування Заходів шляхом розподілу коштів на рахунок 
Одержувача, відкритий в органах Державного казначейства. 

5.2. Одержувач несе повну відповідальність: 
- за виконання затверджених цим рішенням Заходів; 
- за ефективне, раціональне та цільове використання коштів міського 

бюджету згідно з чинним законодавством; 
- за своєчасне надання до Головного управління перспективних 

помісячних планів виконання Заходів, актів виконаних робіт, звітів про 
витрати. 

5.3. Складання та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів Одержувачем до органів Державного казначейства та 
Головного управління, а також контроль за їх цільовим використанням 
здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 
 
 
 

Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                              О.Хачатурян 
 
 
 
 



 
                                                                    Додаток  
                                                                    до Порядку використання                                                                   
                                                                    коштів на виконання у 2015 році 
                                                                   заходів встановлення приладів обліку 
                                                                   холодної води в квартирах, житлових 

                                                        будинках малозабезпечених та           
                                                             пільгових верств населення міста       

                         Кіровограда 
 

 
 

ЗАХОДИ 
з встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кіровограда 
по комунальному  підприємству “Кіровоградська аварійно-диспетчерська 

служба” на 2015 рік 
 

№ 
з/п 

 
Найменування  заходів 

Фінансування, 
грн 

1. Огляд, відокремлення частини водопровідної труби 
для встановлення приладу обліку, зварювальні 
роботи (якщо такі потрібні), нарізання різьби на 
водопровідних трубах, де буде встановлюватись 
прилад обліку, встановлення приладу обліку 
холодної води, опломбування приладу обліку  
Кількість  лічильників  – 210 од. 
 

150 000,00 

 
 
 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства                                                О.Хачатурян 
 

 
 
 

 


