
  

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

25 травня 2022 року № 90 

 

Про затвердження 

Програми фінансової допомоги 

комунальному підприємству 

«Містобудування» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  

 

З метою уникнення заборгованості із заробітної плати та проведення 

нарахувань на заробітну плату за травень-вересень 2022 року КП 

«Містобудування», відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, 

Постанови КМУ від 9 червня 2021 року № 590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) та Постанови 

КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» керуючись ст.27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити Програму фінансової допомоги комунальному 

підприємству «Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (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. 

 

 

Лубенський міський голова           Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 



 

 

 

Додаток 

 до рішення виконавчого комітету 

         Лубенської міської ради Лубенського  

району Полтавської області 

   25 травня 2022 року № 90  

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової допомоги комунальному підприємству 

«Містобудування» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  



 

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 

241 000,00 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 « Про реорганізацію госпрозрахункового проектно-виробничого 

архітектурно планувального бюро управління містобудування та 

архітектури у комунальне підприємство» 

Згідно Указу Президента України № 64/2022  в країні введено 

воєнний стан. Державна казначейська служба забезпечує розрахунково-

касове обслуговування місцевих бюджетів з урахуванням положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 

«Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” 

(зі змінами) та Постановою КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану».                   

 Фінансування проєктних робіт, у вище зазначених постановах не 

передбачені на період воєнного стану. Проєктні роботи для бюджетних 

установ, що виконує КП «Містобудування» не оплачуються. З метою 

уникнення заборгованості із заробітної плати та проведення нарахувань 

на заробітну плату за травень-вересень 2022 року, що обумовлено 

дефіцитом фінансових ресурсів, розроблена Програма поворотної 

фінансової допомоги комунальному підприємству «Містобудування» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області ( далі 

Програма) 

ІІ.Мета Програми 

Метою Програми є поворотна фінансова допомога КП 

«Містобудування», направлена для своєчасної виплати заробітної плати 

та проведення нарахувань на заробітну плату. 

ІІІ. Напрями та заходи виконання Програми 

У зв’язку з веденням воєнного стану в Україні на підприємстві 

відсутні обігові кошти для виплати заробітної плати працівникам та 

проведення нарахувань на заробітну плату.  

КП «Містобудування» госпрозрахункове підприємство, яке отримує 

кошти за виконану роботу по виготовленню проєктної документації для 

бюджетних установ. На даний час розрахунки за виконану роботу на 

підставі Постанови № 590 від 9 червня 2021 року «Про затвердження 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF


Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі змінами) та 

Постановою КМУ від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»           

неможливі. Фінансування проєктних робіт, у вище зазначених 

постановах не передбачені на період воєнного стану. Для уникнення 

заборгованості підприємства із заробітної плати та нарахувань на 

заробітну плату є нагальна потреба в коштах. 

 Загальна сума до сплати : 241 000грн ( Двісті сорок одна тисяча 

гривень ) 

При затвердженні Програми буде проведена виплата заробітної 

плати працівникам та нарахувань на заробітну плату. Стабілізація 

фінансового стану підприємства дасть змогу вийти з тимчасової кризи. 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Бюджетні кошти в сумі 241 000 гривень використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, на поворотній фінансовій основі 

для виплати заробітної плати працівникам та проведення нарахувань на 

заробітну плату. 

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: своєчасно провести 

розрахунки із заробітної плати з працівниками підприємства та 

нарахувань на заробітну плату. 

 

               Керуючий справами виконавчого комітету                    Юлія БІЛОКІНЬ 

 


