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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

дев’яносто другої сесії 

.08.2020 р.    Летичів № 

Про внесення змін до Програми 

розвитку комунального 
госпрозрахункового підприємства 
«Злагода» Летичівської селищної ради 

на 2019-2020 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки, 

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки, а саме доповнити Розділ ІІІ. «Мета та основні завдання 

Програми» та додаток 3 до Програми заходом: 

– надання фінансової допомоги Летичівському КГП «Злагода» на закупівлю 

та встановлення лічильників води в багатоквартирних будинках в сумі 47,00 

тис. грн. 
 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 
 

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ 



Затверджено 

рішенням 92 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від .08.2020 р. № 

 

ПРОГРАМА 

розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 
 

І. Загальні положення 

Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 
«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019 -2020 роки (далі – Програма) 

розроблена згідно з вимогами Закону України “Про державні цільові 

програми”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 

367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”. 

 

ІІ. Аналіз та стан проблеми 

Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя 

населення, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного 

господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип 

фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення проблеми. 

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Злагода» (далі – КГП 
«Злагода») є комунальним підприємством Летичівської селищної ради, що 

надає послуги в сфері житлово-комунального господарства. 

У зв’язку зі зношеністю основних засобів та значними витратами на 

здійснення діяльності підприємство знаходиться у важкому фінансово- 

економічному стані. 

Подорожчання паливно-енергетичних ресурсів, зростання мінімальної 

заробітної плати унеможливлюють отримання прибутку передбаченого при 

затвердженні тарифів і в кінцевому результаті збільшують збитки 

підприємства. В структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу 

займають енергоресурси, матеріальні витрати та витрати на заробітну плату. 

Проблемою житлово-комунального господарства залишається 

заборгованість споживачів за надані послуги. 

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємство не може 

утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх 

поточний і капітальний ремонт, що не дає можливості якісно забезпечувати 

послуги в сфері житлово-комунального господарства. 

КГП «Злагода» потребує технічного переоснащення з метою 

забезпечення якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення, 

благоустрою на території Летичівської селищної ради з одночасним зниженням 

нераціональних витрат. 

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми 



Метою Програми є: 

 забезпечення ефективного функціонування КГП «Злагода» 

Летичівської селищної ради, підтримка його діяльності та розвитку, 

поповнення статутного капіталу; 

 розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода» для 

покращення фінансового стану підприємства. 

Основними завданнями Програми є: 

 збереження і розвиток КГП «Злагода» Летичівської селищної ради; 

 сприяння у забезпеченні КГП «Злагода» сучасним обладнанням для 

якісного надання житлово-комунальних послуг; 

 забезпечення беззбиткової діяльності КГП «Злагода»; 

 приведення до економічно обгрунтованого рівня тарифів на житлово- 

комунальні послуги відповідно до чинного законодавства; 

 недопущення виникнення заборгованості по оплаті праці; 

 забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом 

запровадження надання нових послуг (ритуальні, послуги з перевезення, 

ремонту покрівель багатоквартирних будинків тощо); 

 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, ліквідація 

стихійних звалищ, облаштування звалищ твердих побутових відходів на 

території селищної ради; 

 використання механізму бюджетного і позабюджетного фінансування 

(зокрема подання заявок на участь в програмах допомоги і грантах 

міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу) для зміцнення 

матеріально-технічної бази КГП «Злагода» відповідно до потреб; 

 надання фінансової допомоги КГП «Злагода» для виготовлення 

державних актів на земельні ділянки під свердловинами та дозволів на 

водокористування -130тис.грн. 

– надання фінансової допомоги КГП «Злагода» на придбання матеріалів 

та проведення поточного ремонту водогонів та каналізацій у населених  

пунктах громади та смт. Летичів -200тис.грн. 

– надання фінансової допомоги КГП «Злагода» на виготовлення та 

встановлення огорожі охоронної зони та фарбування водонапірних башень 

смт.Летичів – 100тис.грн.; 

– надання фінансової допомоги КГП «Злагода» на  виготовлення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для створення кладовища за  межами  населеного  пункту  

с.Рудня Летичівського району – 4 тис.грн.; 

– надання фінансової підтримки Летичівському КГП «Злагода» для 

проведення поточного ремонту водогону по заміні труби по вул. Соборній, в 

смт Летичів в сумі 50,191 тис.грн.; 

– поповнення статутного фонду Летичівського КГП «Злагода» для 

закупівлі водяного насосу в сумі 42 тис.грн.; 

– поповнення статутного фонду Летичівського КГП «Злагода» для 

закупівлі насосної станції в сумі 58 тис.грн. 

– надання фінансової підтримки Летичівському КГП «Злагода» для 

часткового покриття збитків від надання послуг по водопостачанню та 

водовідведенню населених пунктів громади в сумі 50 тис. грн.; 



– ремонт сміттєвих баків в сумі 20 тис.грн.; 
– поповнення статутного фонду  Летичівського КГП «Злагода» для 

закупівлі насосної станції в сумі 58 тис.грн. 

Потреба в придбанні обладнання та спеціальної автотехніки для КГП 

«Злагода»: 

 автомобіль вантажний з прицепом -1шт; (1.5млн.грн) 

 мотокоси – 4 шт.; (50тис.грн.) 

 бензопили – 2 шт.;(30тис.грн.) 

 прес для пластикових відходів – 1 шт.; (70тис.грн.) 

 автобуси – 2 шт.; ( 2.2млн.грн.) 

– надання фінансової допомоги Летичівському КГП «Злагода» для 

проведення ремонту пожежних гідрантів в сумі 35 тис. грн. 

– надання фінансової допомоги Летичівському  КГП «Злагода» для 

ремонту трансформатора в сумі 18,00 тис. грн. 

- поповнення статутного фонду Летичівського КГП «Злагода» для 

закупівлі трьох глибинних водяних насосів для водогонів с. Грушківці, с. 

Юрченки, с. Козачки в сумі 36,660 тис. грн. 

       – надання фінансової допомоги Летичівському КГП «Злагода» на 

закупівлю та встановлення лічильників води в багатоквартирних будинках в 

сумі 47,00 тис. грн. 

Виконання основних завдань Програми забезпечить реалізацію її  

основної мети. 
 

ІV.Фінансове забезпечення 

Забезпечення реалізації передбачених Програмою заходів 

здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємства, селищного 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (зокрема 

коштів програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та 

Європейського Союзу в разі проходження відбору). 
 

 

 

 
ради; 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 ефективне функціонування КГП «Злагода» Летичівської селищної 

 

 поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних 

послуг для населення громади; 

 недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності; 

 поліпшення благоустрою території населених пунктів; 

 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

 покращення екологічного стану на території селищної ради. 

 

VІ. Координація роботи і контроль за виконанням Програми 

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює 

постійна комісія селищної ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, безпосередню участь у виконанні Програми бере виконавчий 

комітет Летичівської селищної ради та КГП «Злагода». 



Додаток 1 

 
ПАСПОРТ 

Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Летичівської селищної 
ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської селищної 
ради 

4. Співрозробники Програми КГП «Злагода» 

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий комітет Летичівської селищної 
ради, КГП «Злагода» 

6. Учасники Програми КГП «Злагода» 

7. Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 

ради, державний бюджет, позабюджетні 

кошти 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

 
4640,851 тис. грн. 

у тому числі: 2019 2020 

9.1. коштів місцевого бюджету 564,191 тис.грн. 436,66 тис.грн. 

9.2. коштів інших джерел 2500 тис.грн. 1140 тис.грн. 



Додаток 2 

 
 

Ресурсне забезпечення 

Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 
 

Етапи виконання Програми 

тис. грн. 

 
Показники витрат: I II Всього 

2019 2020 

Державний бюджет 2500 1140 3640 

Селищний бюджет 564,191 436,66 1000,851 

Кошти не бюджетних джерел 0 0  

РАЗОМ 3064,191 1576,66 4640,851 



 

 

Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

I II 

2019 2020 

1 Підтримка 
діяльності та 

розвитку КГП 

«Злагода» 

Летичівської 

селищної ради 

Сприяння у забезпеченні 

КГП «Злагода» сучасним 

обладнанням для 

якісного надання 

житлово-комунальних 

послуг 

2019-2020 
роки 

Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет, 

державний 

бюджет 

 

2500 
 

1350 
Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

КГП «Злагода» 

Летичівської 

селищної ради, 

розширення 

кількості та якості 

надання послуг, 

покращення 

фінансового стану 

підприємства. 

2 Надання фінансової 
допомоги КГП «Злагода» 

для виготовлення 

державних актів на 

земельні ділянки під 

свердловинами та 

дозволів на 

водокористування 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 

130 
 

3  

Надання фінансової 

допомоги КГП «Злагода» 

на поточний ремонт 

водогонів та каналізацій 
у населених пунктах 

2019-2020 
роки 

Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 

110 
 

90 



 

 
 

  громади та смт Летичів       

4 Надання фінансової 
допомоги КГП «Злагода» 

на на виготовлення та 

встановлення огорожі 

охоронної зони та 

фарбування 

водонапірних башен 

смт.Летичів 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 
 
 

100 

 

5 Надання фінансової 
допомоги КГП «Злагода» 

на виготовлення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки у постійне 

користування для 

створення кладовища за 

межами населеного 

пункту с.Рудня 
Летичівського району 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 
 

 

 

4 

 

6 Надання фінансової 
підтримки Летичівському 

КГП «Злагода» для 

проведення поточного 

ремонту водогону по 

заміні труби по вул. 

Соборній, в смт Летичів 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

50,191  

7 Поповнення статутного 

фонду Летичівського 

КГП «Злагода» для 

закупівлі водяного насосу 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

42  



 

 
 

8  Надання фінансової 

підтримки Летичівському 

КГП «Злагода» для 

часткового  покриття 

збитків від надання послуг 

по водопостачанню та 

водовідведенню населених 
пунктів громади 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

50   

9 Ремонт сміттєвих баків 2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

20  

10 Поповнення статутного 

фонду Летичівського 

КГП «Злагода» для 

закупівлі насосної станції 

2019 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

58  

11 Надання фінансової 
допомоги Летичівському 

КГП «Злагода» для 

проведення ремонту 

пожежних гідрантів в 

сумі 35 тис. грн 

2020 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 35 

12  Надання фінансової 

допомоги Летичівському 

КГП «Злагода» для 

ремонту трансформатора 

2020 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 18,00  

13  Поповнення статутного 

фонду  Летичівського  КГП 

«Злагода» для закупівлі 

трьох   глибинних  водяних 

2020 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 
КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 36,66  



 

 
 

  насосів для водогонів с. 

Грушківці, с. Юрченки, с. 
Козачки. 

      

14  Надання фінансової 

допомоги Летичівському 

КГП «Злагода» на 

закупівлю та 

встановлення 

лічильників води в 

багатоквартирних 

будинках  

2020 рік Виконком 

Летичівської 

селищної ради, 

КГП «Злагода» 

Селищний 

бюджет 

 47,00  

Всього 4640,851 3064,191 1576,66  

 

 


