
 
                                                                                                                                                            

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                    Восьмого скликання 

 

25.02.2022                                                                                    №3 

 

Про хід та результати виконання Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий 

оздоровчий заклад «Чайка» на 2021рік 

 

 Відповідно до ст.ст.25, 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської 

ради, рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА :  

 

1.Звіт про хід та результати виконання Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 

2021рік, що додається, взяти до відома. 
 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток 

до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

від 25.02.2022 №3         

 

 

ЗВІТ 

по виконанню Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Андрушівської міської ради «Комсервіс», АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2021 рік 

 

               Відповідно до рішення сьомої сесії восьмого скликання №1 від 

23.04.21року була прийнята Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» на 2021 

рік. 

Для забезпечення виконання основних завдань комунальні підприємства 

постійно потребують залучення додаткового фінансування, які сприятимуть 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, більш ефективному 

використання майна, оновленню матеріально-технічної бази, забезпеченню 

повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.  

Комунальні підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс», 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» є 

стратегічно важливими підприємствами. 

Даною Програмою був затверджений Порядок виділення та використання 

коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки. Фінансову 

Підтримку в 2021 році згідно даної Програми  отримали комунальні 

підприємства «Комсервіс» та АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ. Комунальне 

підприємство ДОЗ «Чайка» не потребувало фінансової підтримки міської ради 

в 2021 році  та здійснювало свою фінансово – господарську діяльність за 

рахунок власних коштів. 

На виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

в 2021 році та забезпечення безперебійної роботи  Андрушівської міської радою 

надано фінансову підтримку КП АМР «Комсервіс» на суму 7915.7тис. грн. а 

саме; 

- Освітлення міста (оплата за електроенергію – РЕМ) - 1909,0 тис.грн.; 

- Освітлення населених пунктів громади – 1032.0тис.грн.; 

- Обслуговування електричних мереж -375 тис.грн; 

- Придбання автомобіля – автовишка – 1940,0 тис.грн; 

- Будівельні матеріали по ремонту адмінприміщення – 90.2 тис.грн; 

- Проведення водопроводу до Андрушівської гімназії – 44,2 тис. грн.; 

- Виконання будівельних робіт по об’єкту будівництва очисних споруд 

міста Андрушівка – 2944,0 тис.грн; 

 



 

- Переоснащення із зміною технологічного та аварійного обладнання 

КНС №3 – 99,3тис.грн; 

- Придбання комп’ютерної техніки – 40,0 тис.грн; 

- Придбання насоса до АС/автомобіля – 10.5 тис.грн. 

 

Тільки за 2021 рік статутний фонд підприємства було збільшено на 

12754700грн. загальний статутний фонд становить 25510000 грн. 

На виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

в 2021 році та забезпечення безперебійної роботи  Андрушівською міською 

радою надано фінансову підтримку по утриманню благоустрію міста КП АМР  

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ на суму  4544600 грн. 

На поповнення статутного капіталу Андрушівською міською радою було 

виділено 474000грн (бензопили, бензокоси, оргтехніка, автобусні зупинки, 

дитячий спортивний майданчик, трактор – бульдозер Т-170б/у). 

На раціональне використання природніх ресурсів та охорони 

навколишнього середовища Андрушівською міською радою було виділено 

68000грн. 

 

Секретар ради        Ольга Прокопенко 

 

 

 

 

 

 


