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ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки   

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського  

підприємства «Корюківкаліс»  

на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа  органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, 

Лісовий кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Учасники Програми РКСЛП «Корюківкаліс»  

6. Строки реалізації Програми 2021 рік 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за 

кошти міського бюджету, усього: 

 

2021 рік – 400,0 тис. гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, 

Лісового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальне підприємство нерідко потребує залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту 

об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. 
Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс» (далі - РКСЛП «Корюківкаліс») є стратегічно важливим 

підприємством для Корюківської ТГ, яке здійснює свою діяльність згідно 

Статуту і спрямоване на реалізацію державної та регіональної політики 

розвитку, інтенсифікації лісового господарства, шляхом забезпечення належної 

охорони і захисту закріпленого за ним лісового фонду , вирощування 

високопродуктивних технічно цінних лісових насаджень, посилення їх 

водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій, 

а також  високоефективного використання лісових ресурсів для більш повного 

задоволення потреб населення і товаровиробників у деревині, і виробах з неї. 

Суттєвий спад останнім часом ділової активності на ринку лісопродукції, 

відсутність попиту основних споживачів продукції, обвал цін, вжиті карантинні 

заходи на території нашої держави, податкове навантаження на підприємство, 

тощо, негативно відобразилося на ліквідності підприємства. Вищенаведені 

чинники призвели як до погіршення фінансового стану на підприємстві так і до 

зниження рівня вільних обігових коштів підприємства.  

Для забезпечення виконання статутних завдань РКСЛП «Корюківкаліс» 

нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. 
 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної роботи РКСЛП 

«Корюківкаліс» шляхом надання фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду відповідно до його функціональних призначень, 

передбачених статутом, та з метою стабілізації його фінансово-господарської 



діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, 

оновленню виробничих потужностей та технічної бази.  

 

3. Основні завдання Програми, обсяги та джерела фінансування 

 

Надання фінансової підтримки та здійснення внесків до статутного фонду 

РКСЛП «Корюківкаліс» буде спрямовано на виконання наступних завдань: 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;  

- придбання технічних засобів, інструментів тощо; 

- придбання техніки; 

- надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та 

реконструкції виробничих потужностей підприємства; 

-запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності 

підприємства; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунального 

підприємства. 

Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для 

забезпечення належної реалізації його статутних завдань і сприяє поліпшенню 

його фінансово-господарської діяльності. 

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється в обсягах, 

передбачених рішенням про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік.  

Зазначена фінансова підтримка РКСЛП «Корюківкаліс» здійснюється 

шляхом надання поточного трансферта підприємству за рахунок загального 

фонду міського бюджету та капітального трансферта - внесків до його 

статутного капіталу. 

Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття витрат 

комунального підприємства, що виникають в процесі господарської діяльності, 

напрямок яких відповідає меті і завданням цієї Програми. 

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 400,0 тис. 

гривень.  

 

4. Організація реалізації Програми, контроль за її виконанням та 

очікувані результати  

 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити раціональне використання і збереження комунального 

майна, розвиток матеріальної бази підприємства; 

- здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної 

діяльності підприємства; 

- забезпечити  безперебійну роботу комунального підприємства; 

- ліквідувати критичний рівень зносу основних засобів; 



- здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, 

транспортних засобів. 

Реалізація та виконання програми покладається на виконавчий комітет 

Корюківської міської ради у партнерстві з РКСЛП «Корюківкаліс». У випадку 

необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням Корюківської міської ради. 

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів міського бюджету.  

Використання коштів з іншою метою, яку не передбачено цією 

Програмою, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за 

собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.  

За результатами своєї діяльності РКСЛП «Корюківкаліс», що отримує 

фінансову підтримку з міського бюджету, подає щомісячно до 20 числа місяця, 

що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету 

фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

 

 

Секретар міської ради                                                         А.ПЛЮЩ 
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