
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

2.Мета і шляхи її досягнення

КВК КПК КЕКВ Назва видатків Загальні
видатки

Спеціальні
видатки ВСЬОГО

Міськводоканал 307000,00 0,00 307000,00
2610 Поточні трансферти (оплата електроенергії) 307000,00 307000,00

Комунсервіс 160000,00 0,00 160000,00
2610 Поточні трансферти 160000,00 160000,00

Багатопрофільна медична допомога населенню 1 473 100,00 0,00 1 473 100,00

2610 Поточні трансферти ( дотація на енергоносії) 1 473 100,00 0,00 1 473 100,00

1 940 100,00 0,00 1 940 100,00
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7.Громадське обговорення

5.Позиція заінтересованих органів

Начальник фінансового управління                                              Валентина МАТВІЄНКО

РАЗОМ

Рішення про зміни до Програми поширює свою дію на підвищення ефективності виробничої
діяльності Березанської територіальної громади, забезпечує відкритість бюджетних відносин,
забезпечує рівень дисциплінарності використання бюджетних коштів.
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4.Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення потребує виконання фінансової можливості громади шляхом перерозподілу
раніше затверджених кошторисних призначень

Громадського обговорення не потребує.
8.Прогноз результатів
Прийняття рішення щодо змін до Програми сприятиме ефективному виконанню видаткової частини
діяльності Березанської громади, покращенню фінансової підтримки комунальних підприємств,
підвищенню рівня благоустрою та процвітанню громади.

Рішення розроблене з урахуванням підвищення рівня життєдіяльності громади, її стратегічного
розвитку, залучення громади до прозорого бюджетування.
6.Регіональний аспект

до рішення тридцять сьомої позачергової сесії Березанської міської ради від 10.05.2022 № 59 „Про
внесення змін до Програми фінансова підтримка комунальних підприємств

Березанської міської ради“ на 2021-2023 роки

З метою реалізації державної політики у сфері реформування житлово-комунального господарства,
здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-
комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, на
виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до статей 26 та 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про житлово-комунальні послуги“ внести зміни:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В зв`язку з виробничою необхідністю вносяться зміни до Програми Фінансова підтримки
комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки на предмет перерозподілу та
додаткового виділення бюджетних призначень.

Перерозподіл коштів бюджету Березанської міської територіальної громади як таких, що не були
враховані при плануванні бюджету на поточний рік, тобто проведено розподіл та перерозподіл
коштів на видатки для їх ефективного використання.
3.Правові аспекти
Стаття 24 Бюджетного Кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
України“.


