
 

 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня  2021 року                                №  -7-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до Програми 

фінансової підтримки комунальних 

підприємств Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського 

району Київської області  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 «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 фінансової підтримки комунальних 

підприємств Борщагівської сільської територіальної громади  Бучанського 

району Київської області  на 2021 рік із додатками » затвердженої рішенням 

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

змінами виклавши п. 8.1 п.8 паспорту програми , додаток №1  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 7 сесії Борщагівської 

сільської ради VІІІ скликання

                                                                    від 20.10.2021р. № -7- VIIІ   
 

 

ПАСПОРТ  

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області  на 2021 рік 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для реалізації 

програми, всього: 

у тому числі: 

 

48474,203 тис. грн 

8.1. Коштів місцевого  

бюджету  

48474,203 тис. грн 

в т. ч. загального фонду: 

23771,889 тис. грн; 

спеціального фонду: 

24702,314 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 територіальної громади Бучанського 

району Київської області  на 2021 рік 

 

Пояснення щодо внесення змін «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області  на 2021 рік»: 

 

Враховуючи звернення керівників КП «Борщагівка» вх. №324 від 

11.10.2021 року;№ 329 від 13.10.2021р ; №261 від 31.08.2021 року;№258 від 

28.08.2021 року;№238 від 19.07.2021 року№79 від 11.08.2021 року, КП 

«Благоустрій» №123 від 28.09.2021 року,  КП «Благоустрій  Софіївки» № 07-

10/21 від  07 .10.2021 року ;КП «Софія»№  №151 від 27.09.2021 року просимо 

в нести зміни до програми на наступні видатки: 



 
 

Назва комунального підприємства Усього витрат на 

виконання програми, 

(тис.грн) загального 

фонду 

Усього витрат на 

виконання програми, 

(тис.грн) спеціального 

фонду 

Затверджені видатки на початок 

періоду 

14 497,0 19 400,0 

6030 (2610) КП "Благоустрій"  800 

000,00 грн. (зарплата)+ 176 000,00 

грн. ( нарахування на з/)- потреба до  

31.12.2021 р.+ 2693 889,00 грн. 

(придбання ПММ потреба до 

30.04.2022 р.) 

3569,889  

7670 (3210) поповнення статутного 

фонду КП Благоустрій на 

улаштування критої парковки на 

території КП Благоустрій 

 3150,000 

 Компенсація різниці в тарифі КП 

"Борщагівка" 
700, 000 

 

7670 (3210) поповнення статутного 

фонду КП Борщагівка ( КР 

приміщення котельні по вул.Шкільна 

в с.П.П.Борщагівка- 976 769,00 грн., 

ремонт огорож території 

свердловини -147141,00 грн., КР 

внутрібуд. мереж хол.водопостач.- 

361 506,00 грн., с-ма відео та звук. 

сигналіз.на котельнях - 276 598,00 

грн., резервні насоси для тепл.мереж 

школи - 390 300 грн.) 

 

2 152 ,314 

 Компенсація різниці в тарифі КП 

"Софії" 
4 300, 000 

 

6030 (2610) КП "Благоустрій 

Софіївки" 500 000,00 грн. (зарплата) 

+ 110 000,00 грн. ( нарахування на 

з/п)+95000,00 ( придбання ПММ) 

потреба до 31.12.2021 р. 

705,000 

 

   

   

   

Всього зміни на суму 9274,889 5302,314 

Всього видатків з початку року: 23771,889 24702,314 

Разом  видатків  по загальному   та 

спеціальному  фондах                                                                                                      

 48474,203 

 

 

    



 

Провести  перерозподіл видатків в межах кошторисних 

призначень комунальному підприємству «Софія» (додаток до 

програми  «Фінансової підтримки  КП «Софія» на 2020 рік, ріш. 

. сесії №89 від 24.12.2019 року.) 

 

зменшити видатки  на капітальний ремонт  газових горілок  

(котельня  Соборна  65) 

-208 711,00 

збільшити видатки  на  капітальний ремонт  покрівлі  будинку  

по вул.Соборна  ,57 

168 311,00 

збільшити видатки на придбання  комплексу обладнання  та 

спортивних  снарядів  для спортивних майданчиків 

40 400,00 

Всі  інші   види  робіт зазначені в додатку   залишаються без 

зміни 

 

Разом: 0,00 

  

 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 

 


