
cecll
i ради VIII скликання

прогрАмА
оновлення матерiально-технiчноI бази бюджетних установ та комунальних

пiдприсмств Вишневоi MicbKoi ради на 2023 piK

1. Паспорт програми

2, ВизначеннЯ проблеМи, на розв'язання якоТ спрямована Програма

щля забезпечення виконання завдань, передбачених в установчих документах
бюджетних установ i комунaльних пiдприемств та в Регламентi органу мiсцевого
самоврядування, якi нерiдко потребуютъ заIýцення додаткового фiнансуваннll, що
сприятиме ефективному використанню комуналъного майна громади, оновленню
виробничlтх поryжностей, змiцненню матерiалъно-технiчноi бази установ та
забезпеченню повного i своечасного проведенЕя розрахункiв з бюджетом.

Iнiцiатор розроблення
Програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi ради
Бучанського району КиiЪськоТ областi

Пiдстава для розроблення
Програми

Конституцiя Украiни, Бюджетний кодекс
Украiни, Закон Украiни <Про мiсцеве

BaHIuI в YKpaiHi>
Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради

го району КиiЪськоi областi
Спiврозробники Програми Бюджетнi установи та комунальнi

цiдприемства Вишневоi мiсъкоi
Головний розпорядник
бюджетних коштiв

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району КиiЪськоТ областi

Вiдповiдальний виконавець
Програми

Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoT ради
нського району КиiЪськоi областi

Учасники Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi ради
Бучанського району Киiвськоi областi,
Бюджетнi установи та комунальнi
пiдприемства Вишневоi мiсъкоi

,.Щжерела фiнансування Бюджет Вишневоi MicbKoi територiальноТ
громади та iншi джерела фiнансування не
забороненi чинним законодавством Украihи

Загальний обсяг фiнансових
pecypciB, необхiдних для
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3. Визначення мети Програми

основноЮ метоЮ Програми е забезпечення стабiльноi роботи бюджетнtгх
установ та комунutльних пiдприемств ik безперебiйного функцiонування вiдповiдно
до статутноi дiяльностi та Регламенту, що сприятиме rrократтIенню умов
виробництва i реалiзацiТ послуг населення ВишневоТ MicbKoT територiальноi
громадИ та в цiлоМу забезпечитЬ сприятлИвi умови для ix життедiяльностi.

4. Обrрунryвання шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, обсяг
та джерела фiнансування, строки та етапи виконання

4.1. Фiнансове забезпечення виконаннrI Програми здiйснюсться у
вlдповlдност1 до чинного законодавства за рахунок коштiв бюджету ВишневоТ
мiськоi територiальнот громади, в межах бюджетних призначень, затверджених на
iT виконаншI на вiдповiдний бюджетний перiод.

4.2. Фiнансування заходiв, передбачених Програмою, здiйснюватиметъся на
пiдставi листа-поданнjI (клопотання) бюджетнrтх установ або комунаJIьних
пiдприемств з наведеним обгрунтуванням щодо необхiдностi:

- Надання вiдповiдноi фiнансовоi пiдтримки пiдприемству за рахунок
поповнення статутного капiталу вiдповiдного до чинного законодавства або
придбання необхiдного обладнання (технiки тощо);

- Надання фiнансовоi пiдтримки бюджетним установам (вiдповiдно до
кошторисних призначень).

4.3. ФiнансуванIш Програми здlиснюеться коштiв спецiалъногоUуБаншt rrроrрами здlиснюеться за рахунок коштlв спецiал
фо"ду бюджету розвитку бюджету Вишневоi мiськоi територiальноi громади.

4.4. Головним розпорядником коштiв с Виконавчий KoMiTeT Вишневоi
MicbKoi ради.

одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштiв е бюджетнi установи та
комун€tльнi пiдприемства громади, перелiк яких передбача€ться рiшенням кПро
бЮДЖеТ ВИШНевОi MicbKoi територiальноi громади)) на вiдповiдний piK та може
змiнюватисъ протягом бюджетного перiоду, шляхоМ BHeceHIUI змiн.

4.5. На виконання Програми можуТъ зЕLл)пIатися кошти з iнших джерел
фiнансув ання не забороненi чинним зilконодав ством Украiни.

Перелiк завдань та заходiв Програми

Прiоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма е:
- ЗмiцненIuI та оновлення матерiально-технiчноi бази бюджетних установ та

комун€rпЬних пiдПрисмстВ громади, з метоЮ сприяння створенню н€Lлежних умов
длrя здiйснення ними своеi поточноi дйльностi;

- ЗалутеннrI додаткових коштiв на оновлення виробничих потужностей,
придбання необхiдного обладнання, технiки, устаткування, сrryжбових автомобiлiв,
тощо, бюджетним установам та комун€lльним пiдприемствам;

- Своечасне i в повному обсязi проведеншI iнвестицiйноi

э.

дiяльностi,
комуналъноiнаправпеноi на переоснащення, оновленшI та реконструкцii (ремонт)

технiкИ ВишневОi MicbKoi радИ (додаток 1 до Програми).



б. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми

6,1, ВикОнавчиЙ KoMiTeT ВишневОi MicbKoi ради здiйснюе координацiю та
контроль за виконанIuIм заходiв Програми.

6,2, Вiдповiдальний виконавець Програми - Виконавчий KoMiTeT Вишневоi
мiськоiради щорiчно готуе та подае Вишневй мiськiй радi узагапьнену iнформацiю
про стан iT виконання.

Iлля ДIКОВ



f]одаток 1 до Програми оновлення
матерiально-технiчноi бази бюджетних
установ та комунальних пiдприемств
Вишневоi мiськоi ради на 2023 piK

Фiнансове забезпечення Програми оновлення матерiально-технiчноi бази
бюджетних установ та комунальцих пiдприемств

Вишневоi MicbKoi ради на 2023 piK

Перелiк заходiв Програми Виконавцi ,Щжерела

фiнансування

обсяг
фiнансування

(тис. грн)

Очiкуваний

результат
Uновлення матерiально-
технiчноi бази, а саме
придбання:
- службових автомобiлiв
для потреб комунальних
пiдприемств та бюджетних
установ громади;
- iншоi спецтехнiки з
метою задоволення потреб
громади;
- необхiдного обладнання
та iнших основних засобiв,
тощо;
Залуrення додаткових
коштiв на оновлення
виробни.пах потужностей,
придбання необхiдного
обладнання, технiки,
устаткування, службових
автомобiлiв, тощо

виконавчий
KoMiTeT
Вишневоi
MicbKoi ради
Бучанського
району
киlвсько1
областi

Бюджет
Вишнево1
MicbKoi
територiа-llьно
i громади

2 500, 0 забезпечення
безперебiйноТ
роботи бюджетних
установ,
комунальних
пiдприемств

Iлля ДIКОВ


