
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                   № _______-6-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін  до Програми 

фінансування заходів із благоустрою 

території  Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського  

району Київської області на 2021 рік, 

затвердженої  рішенням Борщагівської 

сільської ради №2/8-3-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.  В нести  зміни   до  Програми фінансування  заходів із благоустрою 

території  Борщагівської  сільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області  на 2021 рік, затвердженої рішенням Борщагівської 

сільської ради   №2/8-3-VIII   від 24 грудня 2020 року ( із змінами), виклавши 

п. 9  паспорту  , розділ 7 та розділ 9  Програми у новій редакції ( додається). 

2. Управлінню фінансів Борщагівської сільської ради  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 



 

                                        Додаток 

                                                                           до рішення 6 сесії Борщагівської  

                                                                            сільської ради VІІІ скликання                 

                                                                          від 30.06.2021р. № _____-6-VIIІ                                                                                                                                      

 

Програма  «Фінансування  заходів із благоустрою території  

Борщагівської  сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області  на 2021 рік» 

І. ПАСПОРТ  
 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації  

Програми, всього 

47 млн.  966 тис. 350 грн.  

в т ч. 28 млн. 066 тис. 350 грн кошти 

загального фонду 

19 млн. 900 тис. грн, кошти 

спеціального фонду  

 

 

VІI. Обсяги та джерела фінансування  

Фінансування заходів з виконання Програми благоустрою населених 

пунктів Борщагівської сільської ради на 2021 рік, утримання та ремонту 

об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету 

територіальної громади. Фінансування заходів  благоустрою населених 

пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, інших 

джерел, що не суперечать чинному законодавству. У бюджеті  сільської ради 

на фінансування заходів благоустрою населених пунктів за рахунок  коштів 

загального фонду передбачено  кошти в сумі 28 млн 066 тисяч 350 гривень, 

19 млн. 900 тисяч гривень, за рахунок коштів спеціального фонду. Щорічно, 

враховуючи реальну ситуацію, сільському голові та постійним комісіям 

можна здійснювати коригування Програми з метою визначення 

першочергових заходів. 

 

IX. Додаток. 

 

Назва заходу Заг. фонд. Спец.фонд. 

Затверджені видатки на початок періоду 27 434 350 

9 000 000 

 



 

Цивільне регулювання  чисельності  безпритульних 

тварин  гуманними методами 50 000  

вирішення питань збирання  сміття, 

транспортування, утилізації твердих побутових 

відходів та сміття і на цій основі покращення 

санітарного стану населених пунктів, поточний 

ремонт  доріг та автомобільної техніки, збільшення  

статуту 

 

Фінансова підтримка 

комунальних 

підприємств згідно 

кошторисних 

призначень 

447 000           10 900 000 

 Поточний ремонт  та  фарбування  постаменту 

«Танку» у селі  Софіївська- Борщагівка 

49 500 

  

Поточний ремонт  пам’ятника Герою радянського 

союзу Мельниченко І .О. у селі Петропавлівська  

Борщагівка 46 000  

Поточний ремонт  пам’ятника другої світової війни 

у селі  Чайки. 39 500  

Всього зміни на суму 632 000 10 900 000 

Всього видатків з початку року: 28 066 350 19 900 000 

Разом видатків по загальному та спеціальному 

фондах, тис.грн 

                  

47 966 350  
 

 

  

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 

 


