
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
        п’ятдесят сьомої сесії восьмого скликання

23.03.2023 м. Березань № 74

Про внесення змін до Програми
,,Турбота“ на 2021-2023 роки

Відповідно до статей  26,  40,  59  Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  Закону України  ,,Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту“, Закону України ,,Про поховання та похоронну
справу“, статей 70, 91 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України
від 24.02.2022 № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні“, враховуючи
рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань освіти,
культури, молоді та спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення,
допомоги воїнам АТО,  з метою здійснення поховання загиблих(померлих)
захисників України,  які брали безпосередню участь у бойових діях або
забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони,  відсічі і
стримування збройної агресії російської федерації проти України,  Березанська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Програми  ,,Турбота“  на  2021-2023  роки  (надалі -
Програма),  затвердженої рішенням Березанської міської ради від  22.12.2020
№ 65-05-VІІI „Про затвердження Програми „Турбота“ на 2021-2023 роки:

до пункту 16, підпунктів 16.1 та 16.2 Паспорта Програми

16.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього,
у тому числі:

7990,62636 тис.грн

16.1.  коштів місцевого бюджету 7050,00 тис.грн

16.2.  коштів державного бюджету 940,62636 тис.грн
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до Розділу 5. Ресурсне забезпечення Березанської міської цільової
Програми ,,Турбота“

Обсяг коштів,
які пропонується залучити

на виконання програми

2021
рік

тис.грн

2022
рік

тис.грн

2023
рік

тис.грн

Усього витрат на
виконання
програми
тис.грн

Обсяг ресурсів,
усього,

2745,62636 2540,00 2705,00 7990,62636

у тому числі:
міський бюджет ( в т.ч.
поштові витрати)

1805,00 2540,00 2705,00 7050,00

державний бюджет 940,62636 - - 940,62636

доповнити Розділ 6 Програми ,,Заходи та фінансове забезпечення
Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки“ пунктом 6.7. ,,Відшкодування послуг
на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані
на території Березанської міської територіальної громади“
№ з/п Перелік заходів

програми
Строк
вико-
нання

Відповідальні
виконавці

Джере-
ла

фінан-
сування

Орієнтовні
обсяги

фінансува-
ння

(тис.грн)

Очікува-
ний

результат

6.7.1. Відшкодування
послуг на
поховання
Захисників та
Захисниць, які
проживали або
були зареєст-
ровані на
території
Березанської
міської терито-
ріальної громади
в розмірі до 10,0
тис. на особу.

2023 Фінансове
управління
Березанської
міської ради;
управління
соціального
захисту
населення та
праці викона-
вчого
комітету
Березанської
міської ради.

Місце-
вий
бюджет

2023

200,00

гідне
поховання
заги-блих
(помер-лих)
Захисни-ків
та
Захисниць
України

2. Координацію робіт, пов’язаних з виконанням Програми покласти на
управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради (Москаленко Л.А.).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини,
туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.)
та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Мосінзову І.О.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


