
  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

17 лютого 2022 року 

 

Про затвердження 

Програми фінансової допомоги 

комунального підприємства 

«Містобудування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

 

Розглянувши програму фінансової допомоги комунальному підприємству 

«Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області з погашення заборгованості з заробітної плати та поточних платежів за 

січень -лютий 2022року подану КП «Містобудування», відповідно до ст.91 

Бюджетного кодексу України, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                міська рада  в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити Програму фінансової допомоги комунальному 

підприємству «Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області з погашення заборгованості з заробітної плати та  

поточних платежів за січень- лютий 2022 року (додається).  

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

передбачити кошти для реалізації Програми. 

3.Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник                     

Князєв О.В.). 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., 

постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології і постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 

Лубенський міський голова             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 



Додаток 

 до рішення міської ради 

 від 17 лютого 2022 року 

 

 

 

ПРОГРАМА 

                                     фінансової допомоги  

комунальному підприємству «Містобудування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області з погашення заборгованості з 

заробітної плати та поточних платежів за січень –лютий 2022 року. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор розроблення Програми Комунальне підприємство 

«Містобудування» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

2 Розробник Програми Комунальне підприємство 

«Містобудування» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

3  Відповідальний виконавець Програми Управління житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області. 

 

Комунальне підприємство 

«Містобудування» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

4 Учасник Програми Комунальне підприємство 

«Містобудування» Лубенської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

5 Термін реалізації Програми 2022 рік 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

60 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Загальні положення 



КП «Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області засноване на комунальній власності Лубенської 

територіальної громади. Підприємство створене згідно рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради від 23 червня 2004 року № 157. 

Розроблення Програми поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству «Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області для погашення заборгованості з заробітної плати 

та поточних платежів за січень – лютий 2022 року ( далі Програма) 

обумовлено дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для погашення  

податків з заробітної плати та комунальних платежів, виплати заробітної 

плати.  

ІІ.Мета Програми 

Метою Програми є поворотно фінансова допомога КП 

«Містобудування» направлена на покращення стану розрахунків 

підприємства за спожиті енергоносії, для своєчасної виплати заробітної 

плати та сплати поточних платежів. 

ІІІ. Напрями та заходи виконання Програми 

На цей час на підприємстві склався скрутний фінансовий стан, а саме 

відсутні обігові кошти для сплати заробітної плати працівникам та оплати 

поточних платежів.  

КП «Містобудування» госпрозрахункове підприємство, яке отримує 

кошти за виконану роботу. Працює з бюджетними установами та 

населенням. Основний прибуток підприємство отримує  протягом 2-3 декади. 

У зв’язку з пандемією платоспроможність у 2021 році знизилась, а в 

четвертій декаді замовлень майже не було як від бюджетних установ, так і 

від населення. Тому виникла заборгованість підприємства по заробітній платі 

та поточних платежах. 

Загальна сума до сплати : 60 000 грн ( шістдесят тисяч гривень ) 

При затвердженні Програми буде проведена оплата заробітної плати 

працівникам та сплачено поточні платежі. Стабілізація фінансового стану 

підприємства дасть змогу вийти з тимчасової кризи. 

 

 

 

IV.Фінансове забезпечення виконання Програми 



Бюджетні кошти в сумі 60 000 гривень використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, на поворотній фінансовій основі для 

оплати заробітної плати працівникам та поточних платежів. 

Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на 

відповідний рік на поворотній основі. 

Головний розпорядник – управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. 

Термін повернення коштів – до кінця бюджетного року. 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

впорядкуванню розрахунків підприємства за спожиті енергоносії та поточні 

витрати; 

своєчасному проведенню розрахунків з працівниками підприємства. 

 

Секретар міської ради      Маргарита КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 



до Програми фінансової допомоги комунальному підприємству 

«Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області з погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та поточних 

платежів за січень – лютий 2022 року. 

На даний час на підприємстві склався скрутний фінансовий стан, а саме 

відсутні обігові кошти для сплати заробітної плати працівникам та сплати 

поточних платежів. Така ситуація спричине тим, що КП «Містобудування» 

госпрозрахункове підприємство, яке отримує кошти за виконану роботу. 

Працює з бюджетними установами та населенням. Основний прибуток 

підприємство отримує за 2-3 декади. В зв’язку з пандемією 

платоспроможність у 2021 році знизилась, а в четвертій декаді замовлень 

майже не було як від бюджетних установ так і від населення. Тому виникла 

заборгованість підприємства по заробітній платі та поточних платежах. 

- заборгованість по заробітній платі за січень 2022 року становить -

18 436,17 грн; 

- податки на заробітну плату – 13370,82грн 

- заборгованість по заробітній платі за першу половину лютого 2022 

року становить – 17 458,99 грн; 

- податки на заробітну плату за лютий 2022року -9 000,59грн 

- поточні платежі – 1 733,43 грн 

Основною метою Програми є поворотна фінансова допомога 

комунальному підприємству та покращення стану розрахунків підприємства 

за поточні платежі та сплаті заробітної плати за січень 2022 року. 

Завдання Програми: 

- стабілізація фінансового стану підприємства за рахунок сплати поточних 

платежів та оплата заробітної плати працівникам.  

Очікувані результати: 

- впорядкування розрахунків підприємства за поточні платежі  в процесі 

виробництва  

- своєчасне проведення розрахунків з заробітної плати; 

- створення умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального 

підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності. 

 

 



Поворотно фінансова допомога здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та складає на 2022 рік – 60 000 грн (шістдесят тисяч гривень). 

 

Начальник КП «Містобудування»   Людмила ГОНЧАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Комунальне підприємство «Містобудування» 

вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Лубенського району Полтавської області, 37500, 

тел. (05361) 7-20-41, 7-27-13, тел.факс (05361) 7-29-52,  e-mail:  mistobuduvannya@i.ua 

код ЄДРПОУ 21052417 
 

 

10 лютого 2022 № 02  

Лубенському міському голові 

Олександру ГРИЦАЄНКУ 

 

Клопотання 

КП «Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області просить виділити додаткові кошти на п’ятнадцятій сесії 

восьмого скликання, що відбудеться 17 лютого 2022 року для поворотної 

фінансової допомоги комунальному підприємству на 2022 рік. 

Загальний орієнтовний обсяг поворотно фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми становить 60 000 грн (шістдесят тисяч 

гривень).  

Основною метою Програми є фінансова допомога                                         

КП «Містобудування» направлена на покращення стану розрахунків 

підприємства за спожиті енергоносії, для своєчасної виплати заробітної 

плати, та сплати поточних платежів. 

 

 

Начальник КП «Містобудування»   Людмила ГОНЧАРОВА 

mailto:mistobuduvannya@i.ua

