
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 72 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.01.2020     Мукачево     №1781 

 
          

Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, 
передбачених у міському бюджеті на надання дотації житлово-
комунальному господарству ММКП «Мукачівводоканал» 

З метою покращення результатів фінансово-господарської діяльності 
комунального підприємства ММКП «Мукачівводоканал», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №80 від 22.01.2020 р.),  керуючись  ст.25,  ч. 
1 ст. 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада вирішила: 

1. Затвердити Порядок використання бюджетних коштів, передбачених 
у міському бюджеті на надання дотації житлово-комунальному підприємству 
ММКП «Мукачівводоканал» (додається). 

2. Вважати таким що втратило чинність рішення 54-ї сесії 7-го 
скликання Мукачівської міської ради від 28 лютого 2019 року №1341 «Про 
затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених в 
місцевому бюджеті на надання дотації житлово-комунальному  господарству 
ММКП  «Мукачівводоканал»». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В. Гасинця, 
постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.  

 

Міський голова                                                                            А. БАЛОГА 

           

http://consultant.parus.ua/map/doc/0744406193/Pro-mistseve-samovryaduvannya-v-Ukrayini.html?a=AV2RM
http://consultant.parus.ua/map/doc/0744406193/Pro-mistseve-samovryaduvannya-v-Ukrayini.html?a=AV2RM


                         Додаток                          
  до рішення 72 сесії Мукачівської міської  

                                                           ради 7-го скликання від 23.01.2020 р. №1781 
 

Порядок 
використання бюджетних коштів, передбачених 

в міському бюджеті на надання дотації житлово-комунальному 
підприємству ММКП «Мукачівводоканал» 

І. Загальні питання 

1.1. Даний Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
міському бюджеті Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
(далі – міський бюджет) на надання дотації житлово-комунальному 
підприємству ММКП «Мукачівводоканал» (надалі Підприємство). 

1.2. Критерії одержувача бюджетних коштів: 

- є комунальним підприємством; 

-  є суб'єктом природних монополій; 

-  надання послуг водопостачання та водовідведення споживачам Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади.    

1.3. Головним розпорядником коштів є Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради. 

1.4. Одержувачем бюджетних коштів є Мукачівське міське комунальне 
підприємство «Мукачівводоканал»,  надалі - «Одержувач». 

ІІ. Мета Порядку 

2.1. Мета Порядку полягає у забезпеченні прозорої та ефективної процедури 
використання бюджетних коштів. 

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на покриття збитків  від діяльності 
підприємства (підстава: форма №1 “Баланс”, форма №2 "Звіт про фінансові 
результати за звітний період"). 

ІІІ. Вимоги щодо використання бюджетних коштів 

3.1. Обсяг надання дотації на покриття збитків від діяльності Підприємства 
визначається в межах різниці між доходами та видатками. 

http://consultant.parus.ua/map/doc/06TMEE3979/Polozhennya-standart-bukhgalterskogo-obliku-3-Zvit-pro-finansovi-rezultati.html?a=AOQIT


3.2. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних 
призначень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет на 
відповідний бюджетний рік. 

3.3. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання 
бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених 
у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік. 

3.4. Сума дотації на покриття збитків не може перевищувати суми збитків від 
результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, згідно форми 
№2 "Звіт про фінансові результати за звітний період" без врахування 
отриманої з бюджету суми дотації на покриття збитків. 

3.5. Якщо у звітному періоді, з урахуванням суми отриманої з міського 
бюджету  дотації  на покриття збитків, підприємство має прибуток по формі №2 
"Звіт про фінансові результати", а згідно  форми №1 «Баланс»   має збитки , то 
сума прибутку поточного року направляється на зменшення збитків минулих 
років. 

3.6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах державного 
казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних 
коштів, здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською 
службою України. 

IV. Звітність про використання бюджетних коштів 
та контроль за їх витрачанням 

4.1. Щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, 
Підприємство надає головному розпоряднику бюджетних коштів звіти, а саме: 

Фінансова звітність: 

− Форма № 1 "Баланс". 
− Форма № 2 "Звіт про фінансові результати". 

Бюджетна звітність: 

− “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”(ф.2м) 
− “Звіт про надходження та використання інших надходжень    
спеціального фонду” (ф.4-3м). 
− розрахунок за формою згідно з додатком  до Порядку,  відповідно до 
якого проводиться коригування сум дотації на покриття збитків. 

4.2. Головний розпорядник бюджетних коштів щоквартально проводить аналіз 
результатів фінансово-господарської діяльності одержувача бюджетних коштів, 
стану використання бюджетних коштів . 
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4.3. Складання та надання фінансової звітності про використання бюджетних 
коштів здійснюється в установленому законодавством України порядку. 

4.4. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається 
на головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів. 

 

Секретар міської ради                                                                            І. МАНЯК 


