
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 26 квітня  2021 року                 № 43-5-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін  до Програми 

фінансової підтримки комунальних 

підприємств Борщагівської сільської 

ради на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Борщагівської сільської ради           

№2/12-3-VIII   від 24 грудня 2020 року 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України від 21.05.1997 року         

№ 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті 91 Бюджетного 

кодексу України , Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 

рік”, враховуючи необхідність у забезпечені виконання робіт із благоустрою, із 

санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового 

господарства, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами , здійснення заходів 

щодо належного поводження з твердими побутовими відходами, тощо на 

території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району  

Київської області, сільська рада ,- 
 

ВИРІШИЛА 
 

1.   Внести  зміни  до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Борщагівської сільської ради на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Борщагівської сільської ради  №2/12-3-VIII   від 24 грудня 2020 року, виклавши 

п. 8.1 п.8  паспорту  програми, (додаток 1)   та  п. 5  Порядку (додаток №2)  у 

новій редакції (додається); 

2. Управлінню фінансів   внести зміни до бюджету  та  передбачити кошти на 

реалізацію зазначеної програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва та на постійну комісію з питань 

житлово – комунального господарства. 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 



Підготовлено:               ______________    О. Прус 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 43-5-VIIІ 

 

ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Борщагівської 

сільської ради на 2021 рік 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів , які 

залучаються для 

реалізації програми, 

всього: 

 

у тому числі: 

 

 

 

 

22750,0 тис. грн. 

8.1. Коштів місцевого  

бюджету . 

22750,0 тис. грн. 

 

Додаток 1 

до Програми фінансової підтримки  

комунальних підприємств Борщагівської  

сільської ради на 2021 рік. 

 

Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Борщагівської сільської ради на 2021 рік. 

 

Назва комунального підприємства Усього витрат на 

виконання програми,  

( тис.грн.) 

загального фонду 

 

Усього витрат на 

виконання програми,  

( тис.грн.) 

спеціального фонду 

 

1 2  

– КП «Благоустрій»; 8000,0  

– КП «Борщагівка»; 250,0 4300,0 

– КП «Благоустрій  

– Софіївки»; 

                6000,0 4200,0 

Всього : 14250,0 8500,0 



Додаток 2 

до Програми фінансової підтримки  

комунальних підприємств Борщагівської  

сільської ради на 2021 рік. 

 

Порядок 

виділення та використання коштів з сільського бюджету у формі 

фінансової підтримки комунальних підприємствам Борщагівської 

сільської ради. 

  

5.Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 

на підставі листа-подання (клопотання) комунальних підприємств з 

наведеним обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової 

підтримки підприємства за рахунок: 

- поповнення статутного фонду шляхом інвестування у необоротні 

активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі 

Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 

бюджетних коштів (за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 

розвитку сільського бюджету); 

-надання поточних трансфертів підприємствам (установам, 

організаціям) для покращення фінансового стану підприємства (за рахунок 

коштів загального фонду бюджету). 

 

 

Сільський голова                                                                        Олесь КУДРИК 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 


