
 

 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Тринадцята сесія  VШ скликання 

     22      червня     2022р.   смт.Ємільчине № 2184 

 

Про затвердження «Програми 
утримання об’єктів житлово- 

комунальної інфраструктури та 

благоустрою  Ємільчинської 

територіальної громади на 2022-

2025 роки» 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 

метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем 

життєзабезпечення населення, поліпшення стану благоустрою населених пунктів громади  з 

одночасним зниженням нераціональних витрат селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити «Програму утримання об’єктів житлово - комунальної інфраструктури та 

благоустрою  Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 роки» (додається). 

 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Кириленко І.Б.) у процесі формування та виконання 

бюджету Ємільчинської територіальної громади  передбачати кошти на фінансування витрат, 

пов’язаних із реалізацією заходів Програми, в межах можливостей  бюджету. 

 

3. Виконавцям  Програми: 

1) передбачати кошти на фінансування заходів з реалізації Програми та  забезпечити їх 

виконання;  

2)  щорічно інформувати селищну раду про виконання Програми. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з  питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 13 сесії Ємільчинської селищної 

ради VІІІ скликання  від «22_» червня 2022р.    

№ 2184 

 

 

ПРОГРАМА 

утримання об’єктів житлово- комунальної інфраструктури та благоустрою  

Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 роки 

І. Паспорт програми  

 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет селищної ради 

2. Розробник програми Виконавчий комітет селищної ради 

3. Виконавці  програми  Селищна  рада, структурні підрозділи 

виконавчого комітету,   

КП «Благоустрій» Ємільчинської селищної 

ради 

4. Учасники програми Селищна рада, структурні підрозділи 

виконавчого комітету,   

КП «Благоустрій» Ємільчинської селищної 

ради 

 

5. Терміни реалізації програми 2022-2025 роки 

6. Основні джерела фінансування 

програми 

Селищний бюджет, кошти підприємств та 

установ, та інші джерела не заборонені законом 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

У межах фінансових можливостей 

7.1. В тому числі бюджетних коштів У межах фінансових можливостей 

 з них:  

 - коштів місцевого бюджету У межах фінансових можливостей 

 - коштів підприємств У межах фінансових можливостей 

 - коштів з інших джерел  У межах фінансових можливостей 

 

 



2. Загальні положення. 

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей в системі 

життєзабезпечення Ємільчинської територіальної громади. Підприємствами житлово-

комунального сектору створюються всі необхідні умови для комфортного проживання 

населення в громаді.  

 

Програма розроблена з врахуванням реформи децентралізації в результаті чого 

утворено Ємільчинську територіальну громаду з адміністративним центром у селищі 

Єміьчине, до складу якої увійшло 72 населених пунктів. 

 

Програма утримання об’єктів житлово-комунальної інфраструктури та 

благоустрою Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) 

створена для забезпечення сталого функціонування підприємств та служб житлово-

комунальної сфери, утримання та збереження в належному стані всіх об’єктів благоустрою, в 

тому числі, парків, скверів, зон відпочинку, мереж загального освітлення, вулично-дорожньої 

мережі, кладовищ, меморіалів, пам’ятників, тощо та на виконання комплексу робіт щодо 

організації санітарної очистки населених пунктів, збирання, транспортування, утилізації та 

знешкодження твердих побутових відходів, регулювання чисельності тварин, заходів з 

енергозбереження, виконання заходів щодо запобігання підтоплень на території громади, 

відведення стічних вод.  

 

В Програмі передбачені основні напрямки для виконання робіт з будівництва, 

реконструкції (реставрації), капітального і поточного ремонту об’єктів житлово-комунального 

господарства, інженерних мереж, шляхово-мостового господарства, благоустрою та 

освітлення населених пунктів. 

На підставі аналізу ситуації, яка склалася на даний час за кожним напрямком діяльності 

сформульовані мета, основні завдання, нагальні проблеми та очікуванні результати діяльності 

для належного функціонування систем життєзабезпечення Ємільчинської територіальної 

громади. 

 

3. Нормативно-правове забезпечення. 

3.1. Програму розроблено в межах Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

автомобільні дороги», «Про відходи», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», 

Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 

«Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається 

державна підтримка», наказу Державного комітету з питань житлово-комунального 

господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та 

утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»,  та інших нормативно-правових актів.  

3.2. Програма враховує головні завдання в законодавчих і нормативних актах з питань 

житлово-комунальної сфери та визначає основні завдання і заходи розвитку та утримання 

житлово-комунальної інфраструктури територіальної громади на 2022-2025 роки.  

 

4. Мета Програми. 

Метою Програми є реалізація державної політики і власних повноважень виконавчих 

органів міської ради в сфері розвитку інфраструктури та утримання житлово-комунального 



господарства, реалізація програм у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення 

комплексного розвитку Ємільчинської територіальної громади з питань дорожнього та 

зеленого будівництва, благоустрою території громади, надання житлово-комунальних, 

побутових та ритуальних послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт, реалізація інших 

наданих державою, а також делегованих селищною радою проєктів розвитку  громади. 

 

5. Завдання Програми. 

5.1. Основним завданням Програми є забезпечення потреб у сфері розвитку та 

утримання житлово-комунального господарства Ємільчинської територіальної громади в 

усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання і 

відпочинку населення громади.  

5.2. Забезпечення утримання об’єктів благоустрою та житлово-комунальної 

інфраструктури.  

5.3.  Проведення робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту та 

реконструкції (реставрації) об’єктів благоустрою громади.  

5.5. Покращення стану доріг та мостів, забезпечення безпеки руху на вулично-дорожній 

мережі.  

5.6. Забезпечення надійної та безперебійної роботи систем вуличного освітлення 

населених пунктів громади. 

5.7. Оновлення матеріально-технічної бази, основних засобів підприємств, що належать 

до власності територіальної громади.  

5.8. Збереження комунального майна.  

5.9. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства.  

5.10. Зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг.  

5.11. Поліпшення екологічного стану Ємільчинської територіальної громади. 

 

6. Опис напрямків проведення робіт з 

 утримання, капітального і поточного ремонту та  поліпшення об’єктів благоустрою 

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої 

мережі, освітлення, озеленення та чистота населених пунктів громади – показник діяльності 

як місцевої влади, так і громадськості. Це показник рівня участі територіальної громади у 

вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою і комунального 

обслуговування населеного пункту. 

 

За останні роки в населених пунктах громади здійснюються  заходи щодо покращення 

благоустрою громадських місць – вулиць, тротуарів, парків, вуличного освітлення, зон 

відпочинку. Також варто відзначити, що в громаді є підприємства, установи, організації, 

фізичні особи-підприємці та громадяни, котрі створюють біля своїх будівель, житлових 

будинків та на території населених пунктів належний благоустрій та озеленення.  

Щорічно відбувається посадка нових зелених насаджень для створення комфортних умов 

проживання мешканців громади. 

 



 

6.1. Напрямки робіт з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  населених пунктів 

територіальної громади 

Утримання  громади у відповідності до нормативних  стандартів є одним з 

пріоритетних завдань діяльності виконавчих органів селищної ради та комунальних 

підприємств.  

Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації 

населення, громадяни. 

До об'єктів  благоустрою населених пунктів належать: 

1) Території загального користування: 

- парки, рекреаційні зони, сади, сквери, та майданчики; 

- пам’ятники культурної та історичної спадщини; 

- майдани, площі, бульвари, проспекти; 

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; 

- пляжі; 

- кладовища; 

- інші території загального користування; 

2) Прибудинкові території; 

3) Території будівель та споруд інженерного захисту територій; 

4) Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території згідно 

розроблених схем благоустрою та рішення сесії. 

Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. 

Статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що:  

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності;  

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт 

об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього 

інші підприємства, установи та організації.  

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за 

рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.  

Кошти, які передбачаються на утримання та ремонт об’єктів благоустрою 

використовуються виключно на безперебійне та якісне виконання заходів, які забезпечують  

підтримку в належному санітарному стані територію населених пунктів селищної ради, 

особливо в місцях відпочинку та загального користування мешканців. 

  Органи місцевого самоврядування в межах повноважень відповідно до закону 

визначають підприємства по утриманню об'єктів благоустрою. 

Утримання, обслуговування  та поточні і капітальні ремонти  об’єктів благоустрою на 

території громади здійснюється комунальним підприємством Ємільчинської селищної 

ради «Благоустрій». 

 

До об'єктів   благоустрою населених пунктів селищної ради, що обслуговуються КП 

«Благоустрій» належать: 

 

1) Території загального користування: 

- парки  рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики (дитячі, ігрові та спортивні); 

- пам'ятки культурної та історичної спадщини; 

- майдани, площі, бульвари, проспекти; 

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, 



- майданчики для паркування транспортних засобів; 

- пляжі; 

- місця поховань; 

 

2) Інші території загального користування. 

- прибудинкові території. 

- території будівель та споруд інженерного захисту територій. 

 

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населених 

пунктів громади. 

  

До елементів благоустрою належать: 

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок 

відповідно; 

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, 

в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального 

користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; 

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення населених пунктів; 

- технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

- малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського транспорту, 

фонтани, питні фонтани, перголи, альтанки, грибки, декоративні скульптури, пам'ятники, 

бювети, лави, урни, паркани, огорожі, вази, контейнери для квітів, декоративні басейни); 

- побутове та комунальне обладнання території житлової забудови (сміттєзбірники, 

майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення); 

- споруди водопостачання на об'єктах благоустрою (насосні станції біля водойм для 

поливу, пожежні водойми, водойми, в тому числі штучні, гідранти, шахтні та механічні 

колодязі, пункти заправок водою поливально-мийних машин). 

 

Підприємство КП «Благоустрій» забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт 

об'єктів благоустрою власними силами або може залучати для цього фізичних та юридичних 

осіб. 

 

6.2. Зовнішнє освітлення населених пунктів Ємільчинської територіальної громади. 

В зв’язку із постійним збільшенням вартості електроенергії за останні роки, дуже 

гостро постало питання вдосконалення освітлення у Ємільчинській територіальній громаді. 

Утриманням та ремонтом мереж зовнішнього освітлення територіальної громади, 

забезпеченням комфортних умов перебування у вечірній час, утриманням в належному стані 

мереж зовнішнього освітлення, запобігання злочинності (освітлення вулиць), розширення 

мереж зовнішнього освітлення займається  комунальне підприємство Ємільчинської 

селищної ради «Благоустрій». 

Послуги по обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення територіальної громади 

полягають у регулярному проведенні заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, 

забезпечення належних умов їх функціонування. 

З метою покращення освітлення вулиць громади підприємство переходить на 

використання тільки екологічно чистих, енергоефективних та економних LED ламп. 

Використання високоефективних джерел світла дозволяє зменшити витрати на спожиту 

електроенергію. 



Основною метою підприємства є покращення рівня комфортності життя мешканців 

територіальної громади.  

Основними завданнями підприємства є:  

- економія споживання електроенергії  територіальною громадою;  

- покращення освітленості вулиць, тротуарів, доріжок, майданів для безпечного пересування 

вулицями та дорогами у темний період доби;  

- зменшення витрат на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання для зовнішнього 

освітлення;  

- зменшення обсягів шкідливих викидів ртуті у відпрацьованих лампах.  

Очікувані результати діяльності підприємства:  

- забезпечення умов безпечного пересування населення та учасників дорожнього руху, 

надійність функціонування і сталий розвиток об’єктів зовнішнього освітлення;  

- забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення;  

- модернізація та відновлення мереж зовнішнього освітлення на території  

Ємільчинської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів та залучення коштів 

міжнародних програм;  

- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом 

встановлення енергозберігаючих світильників типу LED;  

- організація ефективного управління у сфері надання послуг з обслуговування, 

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;  

- отримання економії споживання електроенергії за рахунок впровадження нових 

технологій у сфері зовнішнього освітлення.  

З метою здійснення утримання, поточного та капітального ремонту мереж зовнішнього 

освітлення та на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення громади комунальному 

підприємству Ємільчинської селищної ради «Благоустрій» на 2022-2025 роки 

передбачаються кошти з бюджету селищної ради. 

 

 

 

6.3. Заходи по утриманню і обслуговуванню об’єктів благоустрою та освітлення 

Назва призначень (об’єктів, 

робіт, послуг) 

 

Виконавець Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

1.Утримання, обслуговування,  

капітальні та поточні ремонти  

об’єктів благоустрою 

КП 

«Благоустрій» 

Бюджет селищної 

ради 

В межах 

фінансових 

призначень 



2.Заходи з капітального та 

поточного ремонту, 

утримання зелених 

насаджень, штучних споруд та 

малих архітектурних форм  в 

т.ч. видалення та заміна в 

повному обсязі засохлих і 

пошкоджених дерев та кущів, 

садіння нових дерев і кущів 

КП 

«Благоустрій» 

Бюджет селищної 

ради 

В межах 

фінансових 

призначень 

3.Утримання, обслуговування,  

капітальні та поточні ремонти  

об’єктів вуличного освітлення 

населених пунктів 

КП 

«Благоустрій» 

Бюджет селищної 

ради 

В межах 

фінансових 

призначень 

4. Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

 Селищна рада, 

КП 

«Благоустрій» 

Бюджет селищної 

ради, обласний 

бюджет, державний 

бюджет 

В межах 

фінансових 

можливостей 

5. Облаштування мереж 

освітлення населених пунктів 

громади 

Селищна рада, 

КП 

«Благоустрій» 

Бюджет селищної 

ради, обласний 

бюджет, державний 

бюджет 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

  Заходи Програми можуть доповнюватися в разі необхідності іншими роботами з 

утримання і ремонту об’єктів благоустрою та житлово-комунальної інфраструктури, що не 

заборонені законодавством в межах фінансового ресурсу передбаченого Програмою. 

 

7. Фінансове забезпечення Програми. 

7.1. Розпорядники бюджетних коштів Програми. 

- Ємільчинська селищна рада. 

7.2. Одержувачі бюджетних коштів. 

-комунальне підприємство Ємільчинської селищної ради «Благоустрій». 

Джерелами фінансування заходів Програми є:  

- кошти бюджету Ємільчинської селищної ради;  

- кошти державного бюджету;  

- кошти районного бюджету;  

- кошти обласного бюджету;  

- кошти підприємств житлово-комунального господарства територіальної громади;  

- гранти, кредити банків, кредити міжнародних фінансових установ, благодійні внески;  

- кошти фізичних і юридичних осіб;  



- інші джерела, не заборонені законодавством.  

Рішення сесії селищної ради  про виділення коштів на виконання заходів і завдань 

Програми приймається виходячи з економічно-обґрунтованих витрат розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, які встановлюються головним розпорядником бюджетних 

коштів об’єктивно та прозоро в бюджетному запиті на підставі розрахунку витрат, необхідних 

для здійснення послуг (закупівель). 

Виконавці Програми забезпечують її реалізацію у визначені терміни. На виконання 

Заходів Програми одержувачем бюджетних коштів визначено комунальне підприємств 

«Благоустрій» Ємільчинської селищної ради 

Надання та використання бюджетних коштів у вигляді поточних та капітальних 

трансфертів комунальному підприємству «Благоустрій» Ємільчинської селищної ради  

здійснюється відповідно до Порядку (Додаток1) та оформляється Договором (Додаток 2). 

В ході реалізації заходів Програми, які направлені на виконання встановлених 

Програмою завдань, до складу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, можуть бути 

включені інші підприємства та організації у відповідності до вимог чинних нормативних актів. 

 

 

8. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми. 

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням Програми розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет селищної ради. Для 

визначення необхідності коригування Програми щорічно проводитиметься аналіз 

ефективності її дії, виходячи з фактичних показників виконання.  

 

9. Очікувані результати від впровадження Програми. 

9.1. Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, 

відповідно до вимог національних стандартів, нормативів і правил.  

9.2. Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального 

господарства.  

9.3. Забезпечення умов безпечного і комфортного проживання населення в громаді.  

9.4. Підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту, забезпечення пересування 

маломобільних груп населення.  

9.5. Продовження термінів експлуатації інженерних мереж, гідроспоруд, пам’ятників тощо.  

9.6. Забезпечення сучасного і енергозберігаючого освітлення населених пунктів громади.  

9.7. Відновлення та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців, 

створення безпечних та комфортних умов їх активного відпочинку.  

9.8. Усунення локальних підтоплень територій забрудненими зливовими водами.  

9.9. Збереження та створення нових об'єктів загального користування, природних ландшафтів, 

інших природних комплексів і об'єктів.  

9.10. Зменшення навантаження на полігон побутових відходів, отримання вторинних ресурсів.  



9.11. Поліпшення екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду населених пунктів  

громади. 

 

Перший  заступник селищного голови                                 Олександр РОМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок 

надання та використання бюджетних коштів у вигляді поточних та капітальних 

трансфертів комунальному підприємству «Благоустрій» Ємільчинської селищної ради, 

передбачених у селищному бюджеті для забезпечення виконання заходів   «Програми 

утримання об’єктів житлово - комунальної інфраструктури та благоустрою  

Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 роки» 

 

1. Порядок надання та використання бюджетних коштів у вигляді поточних та 

капітальних трансфертів комунальному підприємству «Благоустрій» Ємільчинської селищної 

ради (далі – Порядок) визначає механізм надання та використання комунальним 

підприємством коштів, передбачених у селищному бюджеті для забезпечення виконання 

заходів  «Програми утримання об’єктів житлово - комунальної інфраструктури та 

благоустрою  Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 роки». Фінансування 

видатків проводиться з дотриманням вимог Бюджетного кодексу 

2. Мета Порядку полягає у забезпеченні цільового використання бюджетних коштів 

наданих за кодом КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» та КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)». 

3. Головний розпорядник бюджетних коштів і відповідальні виконавці визначаються 

відповідним рішенням ради про затвердження селищного бюджету та  цільовою програмою. 

4. Одержувачами бюджетних коштів є комунальне підприємство «Благоустрій» 

Ємільчинської селищної ради, яке отримує кошти на виконання заходів з благоустрою, 

утримання вулично - дорожньої мережі, об’єктів житлово-комунальної інфраструктури та 

інших заходів цільової  Програми.      

   5. Поточні та капітальні трансферти надаються комунальному підприємству на 

безповоротній основі для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття 

заходів щодо належного утримання об’єктів благоустрою, об’єктів комунальної власності, 

здійснення природоохоронних заходів та інших заходів  цільової програми.         

6. Поточні та капітальні трансферти спрямовуються на виплату заробітної плати, 

нарахування на заробітну плату, придбання інвентарю та інші витрати пов’язані з діяльністю 

комунального підприємства, тощо. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних 

коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.      

7. Поточні трансферти надаються комунальному підприємству засновником за рахунок 

коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний бюджет на 

відповідний рік. 

8. Надання поточних та капітальних трансфертів з селищного бюджету одержувачу 

бюджетних коштів на відповідний бюджетний період оформляється Договором. ( Додається) 

  Додаток 1 

до   рішення  селищної ради 

 від 22 червня 2022р. №2184 



9. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання 

бюджетних коштів підприємства, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених 

у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік. 

10. Одержувач бюджетних коштів, який отримали поточні та капітальні трансферти за 

рахунок бюджетних коштів подають головному розпоряднику бюджетних коштів Звіт про 

реалізацію заходів Програми та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що 

визначена розпорядником коштів. 

11. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є 

нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

12.Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний 

розпорядник коштів  бюджету. 

  

Перший  заступник селищного голови                         Олександр РОМАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВІР № ____ 

про надання поточних та капітальних трансфертів з селищного бюджету одержувачу 

бюджетних коштів 

              

смт.Ємільчине                                                                       « ____»  ______________20__р. 
  

Головний розпорядник бюджетних коштів: Ємільчинська селищна рада, в особі  селищного 

голови___________________________________________________________, що діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - головний 

розпорядник бюджетних коштів), з однієї сторони, і 

Одержувач бюджетних коштів:  Комунальне підприємство «Благоустрій» Ємільчинської 

селицної ради, виконавець заходів селищної  цільової «Програми утримання об’єктів житлово 

- комунальної інфраструктури та благоустрою  Ємільчинської територіальної громади на 2022-

2025 роки» (далі Програма), в особі 

директора_______________________________________________, що діє на підставі Статуту, 

затвердженого «____» _________________20__ р. № ____ (далі – одержувач бюджетних 

коштів), з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене. 

1.Предмет договору 

1. Предметом договору є надання поточних та капітальних трансфертів з селищного бюджету 

одержувачу бюджетних коштів на виконання заходів  цільової програми , які надаються за 

КПКВК 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» з  

 селищного бюджету ___________________________________________________________, за 

кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» та 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» . 

2. Загальна сума бюджетних призначень на плановий 20__ рік становить ______________ 

гривень (__________________________________________________________ грн. 00 коп.). 

3. Головний розпорядник бюджетних коштів надає право одержувачу бюджетних коштів 

здійснювати витрати для забезпечення виконання заходів селищної цільової  «Програми 

утримання об’єктів житлово - комунальної інфраструктури та благоустрою  Ємільчинської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» за напрямком благоустрою та розвитку в межах 

затвердженого обсягу бюджетних призначень згідно помісячного розпису видатків селищного 

бюджету на 20__ рік. 

4. Невід’ємними частинами цього договору перелік заходів виробничої програми, які 

одержувач бюджетних коштів зобов’язується виконати (затверджуються головним 

розпорядником бюджетних коштів в додатку до договору) та розрахунок планових витрат на 

20__ рік для забезпечення виконання заходів  цільової Програми (визначається головним 

розпорядником бюджетних коштів в додатку до договору). 

  Додаток 2 

до   рішення  селищної ради 

 від 22 червня 2022р. №2184 



2. Порядок та строки проведення розрахунків 

1. Фінансування видатків головним розпорядником бюджетних коштів на виконання заходів   

Програми здійснюється відповідно до помісячного розпису видатків селищного бюджету 

шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в органах 

казначейства України на підставі оформлених в установленому порядку підтвердних 

документів 

3. Обов’язки сторін 

1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний: 

- розглядати та перевіряти надані підприємством звіти про виконання заходів  цільової 

Програми; 

- здійснювати своєчасно та в повному обсязі  виплати згідно з умовами цього договору та 

відповідно до помісячного розпису видатків селищного бюджету в межах затверджених 

бюджетних призначень при надходженні фінансування з селищного бюджету; 

 - забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів; за достовірністю 

наданих звітів про виконання заходів   Програми. 

2. Одержувач бюджетних коштів зобов’язаний: 

- забезпечити цільове використання коштів та якісне виконання заходів  цільової Програми 

згідно переліку заходів та розрахунку планових витрат на умовах, передбачених цим 

договором з дотриманням вимог чинного законодавства України та актів органів місцевого 

самоврядування; 

- за вимогою головного розпорядника бюджетних коштів надавати йому оперативну 

інформацію про виконання заходів  Програми; 

- надавати головному розпоряднику бюджетних коштів підтверджуючі документи, звіти про 

виконання заходів  Програми за формою і у термін, визначені головним розпорядником 

бюджетних коштів; 

- сприяти здійсненню представниками головного розпорядника бюджетних коштів контролю 

за виконанням умов цього договору; 

- здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому 

законодавством порядку; 

- здійснювати відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов’язань та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням бюджетних коштів, у порядку, встановленому казначейством 

України; 

- забезпечувати оприлюднення публічної інформації у відповідності до  вимог Законів України 

«Про відкритість використання публічних коштів», «Про доступ до публічної інформації» та 

інших законодавчих актів та актів органів місцевого самоврядування; 

- виконувати інші вимоги законодавства України та актів органів місцевого самоврядування. 

4. Відповідальність сторін за невиконання умов договору 

1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність 

згідно чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання за цим договором 

вважається невиконання або неналежне виконання умов договору. 



2. Підприємство несе відповідальність за достовірність поданої інформації в звітах про 

виконання заходів  Програми. 

3. Спори, що випливають з цього договору, розв’язуються шляхом проведення переговорів або 

у судовому порядку. 

5. Строк дії договору 

1. Цей договір діє з «_____»_____________ 20____ року до «____»____________20____ року, 

умови договору поширюються на відносини, які виникли з 01.01.20____ року відповідно до 

статті 631 Цивільного кодексу України, і діють до 31 грудня 20___ року. 

6. Інші умови 

1. Зміни   до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін. Додаткові договори та 

додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, коли 

їх викладено у письмовій формі та підписано сторонами. 

2. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не 

врегульовані ним, регулюються відповідно до закону. 

Місцезнаходження та реквізити сторін 

«Головний розпорядник бюджетних 

коштів»  

Ємільчинська селищна рада 

Житомирська область, Новоград-Волинський 

район, смт. Ємільчине, вул. Соборна, 18 а 

ЄДРПОУ 04347605, МФО 811039,  

р/р____________________________________ 

в УДКС_________________________________ 

 

 

Селищний голова 

 

________________ /______________________/ 

М.П. 

 «Одержувач бюджетних коштів» 

Комунальне підприємство «Благоустрій» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирська область, Новоград-

Волинський район, смт. Ємільчине, 

вул.Шкільна,8 

ЄДРПОУ ______________, МФО _________,  

р/р____________________________________ 

в УДКС_______________________________ 

 

Директор КП «Благоустрій» 

 

______________/______________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження «Програми утримання об’єктів житлово- комунальної 

інфраструктури та благоустрою  Ємільчинської територіальної громади на 2022-2025 

роки»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 
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