
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

3 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

24 грудня 2020 року                                                                                      № 2-3-VІІІ 

      

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження Програм  

Борщагівської сільської територіальної громади  

Бучанського району Київської області на 2021 рік 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», обговоривши проєкти Програм 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки, сільська рада - 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити наступні Програми Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-

2023 роки: 

1.1. Програма розвитку і функціонування системи фізичної 

культури та спорту Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, додаток 

додається. 

1.2. Програма розвитку та функціонування системи освіти 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки, додаток додається. 

1.3. Програма розвитку та функціонування системи культури 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021-2023 роки, додаток додається. 



1.4. Програма «Діти України» Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-

2023 роки, додаток додається. 

1.5. Цільова програма  будівництва, реконструкції та ремонту 

об’єктів соціальної інфраструктури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021 

рік, додаток додається. 

1.6.  Програма підтримки жителів Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області, що 

потребують соціальної допомоги у  2021 році, додаток додається.  

1.7. Програма Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки з надання 

соціальної та правової допомоги  особам, які брали участь в операціях 

об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, додаток додається. 

1.8. Програма підтримки громадських формувань з  охорони  

громадського порядку Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області  на 2021  рік, додаток додається. 

1.9. Програма фінансування заходів із благоустрою території 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік , додаток додається. 

1.10. Програма соціально-економічного і культурного розвитку 

Борщагівської сільської територіальної громади  Бучанського району 

Київської області на 2021 рік, додаток додається. 

1.11. Цільова програма розробки містобудівної документації у 

Борщагівській сільський територіальній громаді  Бучанського району 

Київської області на 2021 рік, додаток додається. 

1.12. Програма здійснення заходів із землеустрою на території 

Борщагівської  сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік», додаток додається. 

1.13. Програма фінансової підтримки комунальних  підприємств 

Борщагівської сільської  територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік, додаток додається. 

       1.14 Програма Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області «Забезпечення пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 рік», додаток 

додається. 



1.15.  Програма з питання цивілізованого регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Борщагівської 

сільської територіальної громади Бучанського району Київської області  

на 2021  рік, додаток  додається. 

1.16. Програма поліпшення технічного та екологічного стану 

водойми на території Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області  на 2021  рік, додаток  додається.  

 

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовано: Прус 


