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Про Програму надання фiнансовоТ пiдтримки
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Вiдповiдно до Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
закону Украiни <про державну допомогу суб'ектам господарювання)), з метою
забезпечення стабiльноТ роботи та розвитку комунального пiдприемства
БучансьКоi районноТ ради КиТвськоi областi <Благоустрiй Бучанського району>,враховуючи висновки i рекомендацii постiйнот koMicii районноi Ради i nrru""
бюджету, фiнансiв та податкiв, районна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму надання фiнансовоi пiдтримки Комунальному
пiдприемству Бучанськоi районноТ рад; Киiвськоi областi кБлагоустрiЙ
Бучанського району) на 202I piK (далi - Програма), що додасться.2. Управлiнню фiнансiв районнот державноi адмiнiстрацiт перед бачити
кошти для реалiзацiТ Програми в межах наявних фiнансових pecypciB.^з. Покласти на комунальне пiдприсмство БрР кО "Блаt-оустрiй
Бучанського району" функцii, пов'язанi iз виконанням Програми.4. Контроль за виконанням даного рiшення-покласти на постiйну
комiсiю райоrrноi ради з питань бюджету, фiнанЪiв та податкiв.

Голова ради Андрiй НАГРЕБВЛЬНИЙ

м, Киiв
29 квiтня 2021 року
N9 119-08-VIII



ЗАТВЕРДЯtЕНО
Рiшення VIII cecii БучанськоТ
районноi рuдl'l Киiвськоi
областi vпI скликання
вiд29 квiтня 202l року
Лb 119_08_VIII

прогрАмА

надання фiнансовоi пiдтримки Комунальному пiдприемству
Бучанськоi районноi ради Киiвськоi областi

<<Благоустрiй Бучанського району>
на 2021 piK

м. КиТв
2021
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1,

lнiцiатори розроблення
програми

Бучанська районна рада КиТвськоi
областi
КП БРРКО <Благоустрiй Бучанського
району>

2. Посилання на законодавчi
акти

Бюджетний Кодекс УкраIни, закони
Украiни uПро Щержавний бюджет>, <Про
мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
Господарський кодекс УкраТни

аJ. Розробник програми Бучанська районна рада КиТвськоТ областi

4. В iдповiд альний
виконавець програми

КП БРРКО <Благоустрiй Бучанського
району>

5. Учасники програми Бучанська районна рада,
cTpyKTypHi пiдроздiли БучанськоТ

районноТ держаноТ адмiнiстрацiТ, КП
БРРКО <Благоустрiй Бучанського району>

6. TepMiH реалiзацii
програми

202 i piK

7. Перелiк мiсцевих
бюджетiв, якi
беруть участь у
виконаннi програми

Районний бюджет

8. загальний обсяг

фiнансових pecypciB,
необхiдних для

реалiзацii програми,
всього?

в тому числi по роках:
2021 piK

300 тис.грн.

300 тис.грн.
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Програма надання фiнансовоТ пiдтримки Комунальному пiдприсмству
БучанськоI районноТ ради КиТвсьr<оi областi кБлагоустрiй Бучанського

району> на 2021 piK (далi - Програма) е одним iз етапiв виконання рiшення
БучанськоТ районноТ ради пПро розроблення Програми благоустрою i
озеленення населених пунктiв Бучанського району на 2021-2025 роки та
Паспорту зелених зон Бучанського району КиТвськоi областi>. Реалiзацiя цiеi
Програми можлива за умов визначення джерел фiнансування.

Такими джерелами с:

- власнi кошти за рахунок доходiв вiд основноТ дiяльностi пiдприсмства;
- кошти, видiленi з районного та мiсцевих бюдхrетiв.

II. Загальнi положення.

Комунальне пiдприемство БучанськоТ районноТ ради ItиТвськоТ областi
<Благоустрiй Бучанського району> с пiдприсмством спiльноТ власностi
територiальних громад Бучанського району КиТвськоТ областi, яке створено з
метою ведення господарськоi дiяльностi i надання послуг юридичним,
фiзичним особам у сферi органiзацiТ та пiдтримання благоустрою; здiйснення
заходiв, якi забезпечують дотримання юридичними та фiзичними особами
правил благоустрою в межах Бучанського раЙону; здiЙснення комерцiйноТ
дiяльностi, яка спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших
результатiв з метою отримання прибутку.

Рiшенням Бучанськоi районноi ради КиТвськоТ областi вiд 19 березня
2021 року JФ 67-0б-VIII уповноважено КП БРРКО <Благоустрiй Бучанського
району> на розробку Програми благоустрою i озеленення населених пунктiв
Бучанського району на 2021 -2025 роки

IП. IVIeTa Програми

Метою Програми е:

Забезпечення виконання рiшення Бучанськоi районноi ради <Про

розроблення Програми благоустрою i озеленення населених гrунктiв
Бучанського району на 202|-2025 роки та Паспорту зелених зон Бучанського
району КиТвськоi областi>>.

IY. Фiнансове забезпечення Програми

Фiнансове забезпечення виконання Програми
коштiв районного бюджету.

Головним розпорядником коштiв районного
заходiв Програми с Бучанська районна рада.

здiйснюеться за рахунок

бюджету на виконання



V. Очiкувана ефективнiсть вiд реалiзацiТ Програми

Виконання Програми дасть змогу:
Виконати увесь комплекс заходiв по розробцi Програми благоустрою i

озеленення населених пунктiв Бучанського раЙону на202|-2025 роки.

VI. Завдання Програми та результативнi показники

Основними завданнямиuсновними завданнями tlрограми с:
Фiнансове забезпечення збору, аналiзу, обробки актуальноТ iнформацiТ з

Програми

метою визначення необхiдностi вжиття комплексу заходiв, якi пiдлягають
ВКЛЮченнЮ До раЙонноТ Програми благоустрою i озеленення населених
пунктiв Бучанського району на202|-2025 роки

VII. Система управлiння та контролю за ходом виконання
Програми

Головним виконавцем та координатором заходiв Програми виконавчий
апарат Бучанськоi районноi ради, який

- КОнТроЛюс хiд реалiзацiТ заходiв Програми, готуе вiдповiднi матерiали
на засiдання постiйних комiсiй районноТ ради.

- аналiзуе використання бюджетних коштiв за призначенням, сприяе
запученню iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним
законодавством Украiни, та до 20 грудня поточного року iнформус раЙонну
раду про хiд виконання Програми.

Засryпник голови районноi Володимир ЩУБАС


