
Додаток  

до рішення міської ради 

від 02 грудня 2021р. № 789 

 

Цільова  Програма  збільшення статутного 

капіталу КП «Міськсвітло» міської ради на 2022-2023роки 

 

                           1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради 

2. Правове  забезпечення 

Програми 

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», частина четверта статті 78,стаття 

135 та пункт 1 статті 140 Господарського 

кодексу України 

3. Розробник Програми Управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради 

4. Співрозробники Програми КП «Міськсвітло»  Чортківської міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради; 

КП «Міськсвітло»  Чортківської міської ради 

6. Учасники Програми Управління комунального господарства, 

архітектури та капітального будівництва 

Чортківської міської ради; 

КП «Міськсвітло»  Чортківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2022р.-2023р. 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Кошти бюджету Чортківської міської 

територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

тис. грн. у тому числі: 

1 452 000, 00 грн. 

9.1 коштів бюджету Чортківської 

міської територіальної громади 
1 452 000, 00 грн. 

9.2 Коштів інших джерел  

тис. грн.. 

-- 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Для сплати платежів за придбання вантажного спеціального 

автопідйомника Nissan Cabstar (який був у використанні), по договору 

фінансового лізингу, через обмеження власних коштів КП «Міськсвітло» ЧМР 

необхідно передбачити кошти в бюджеті Чортківської міської територіальної 

громади на погашення лізингових платежів по вказаному договорі в сумі 

1 452 000, 00 грн. 

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Головною метою зазначеної Програми є збільшення статутного капіталу 

КП «Міськсвітло» ЧМР шляхом розширення технічної бази підприємства 

шляхом придбання спеціалізованої техніки для якісної та безперебійної роботи 

підприємства. Існуючі в наявності агрегати морально та технічно зношені, 

потребують заміни на сучасні високоефективні. 
 

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

  Основними завданнями Програми є погашення лізингових платежів  по 

договору фінансового лізингу.  
 

5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Чортківської міської територіальної громади. 

Загальний обсяг фінансування – 1 452 000, 00 грн.  

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління комунального 

господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської 

ради.  

Одержувач бюджетних коштів – КП «Міськсвітло» ЧМР.  
 

6. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Дія Програми поширюється на 2022-2023 роки. 
 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Виконання положень Програми дасть змогу: 

- збільшити статутний капітал КП «Міськсвітло» ЧМР шляхом 

розширення технічної бази підприємства придбавши спеціалізовану техніку для 

якісної та безперебійної роботи підприємства; 

- вирішувати місцеві завдання в галузі комунального господарства і 

задоволення потреб громади в роботах і послугах, пов'язаних з зовнішнім 

освітленням і світлофорними об’єктами, телекомунікаційними мережами; 
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- забезпечити належне   функціонування об’єктів, які перебувають на 

балансі КП «Міськсвітло» ЧМР.  
 

 

Секретар міської ради                                                              Ярослав ДЗИНДРА  
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