
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

2. Мета і шляхи її досягнення

КВК КПК КЕКВ Назва видатків ВСЬОГО
Виконавчий комітет Березанської міської ради 2 000 000,00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання
квартир)

2 000 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 400 000,00

3210 Капітальні трансферти (підприємствам, установам, організаціям) - придбання
медичного обладнання 1 400 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг 38 000 000,00

2610 Поточні трансферти (підприємствам, установам, організаціям) - поточний
ремонт доріг 38 000 000,00

41 400 000,00Разом

7461

Стаття 24 Бюджетного Кодексу України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення потребує виконання фінансової можливості громади шляхом затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік (рішенням
про внесення змін до місцевого бюджету на відповідний рік) згідно затверджених кошторисних
призначень.
З метою реалізації державної політики у сфері будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів,
інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі, відповідно до статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, затвердити заходи Програми будівництва, реконструкції та
ремонту об’єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на
2023 рік, на:

0160

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для створення сприятливого і комфортного життєвого простору та підвищення доступності і якості
соціальних і транспортних послуг для населення громади є затвердження Програми будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської
міської ради на 2023 рік.

Дотримання планомірного процесу реалізації будівництва, реконструкції та капітального ремонту
об’єктів, інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі, що передбачає належне
функціонування інженерної та транспортної інфраструктури.
3. Правові аспекти

Громадського обговорення не потребує.
8. Прогноз результатів
Прийняття рішення щодо затвердження Програми сприятиме ефективному виконанню видаткової
частини діяльності Березанської громади спрямованих на реалізацію заходів програми

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

2010

до рішення п`ятдесят третьої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 26.01.2023 № 29
„Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів,  інфраструктура,

утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2023 рік“

5. Позиція заінтересованих органів

Начальник фінансового управління                                                           Валентина МАТВІЄНКО

7. Громадське обговорення

Рішення про затвердження Програми поширює свою дію на підвищення ефективності виробничої
діяльності Березанської територіальної громади, забезпечує відкритість бюджетних відносин та
забезпечує рівень дисциплінарності використання бюджетних коштів.

6. Регіональний аспект
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