
 
УКРАЇНА 

Харківська область 
Борівська селищна рада 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ сесії VІІІ скликання 
 
    від 23 березня 2021 року № 4 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Програми економічного і соціального 
розвитку Борівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік, 
затвердженої рішенням ІІІ сесії 
Борівської селищної ради VІІІ 
скликання від 24 грудня 2020 року № 2 
(зі змінами) 
 

З метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку 

Борівської селищної територіальної громади, керуючись статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних комісій селищної ради, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального 

розвитку Борівської селищної територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженої рішенням ІІІ сесії Борівської селищної ради VІІІ скликання від 

24 грудня 2020 року № 2 (зі змінами), а саме: 

1.1. Доповнити розділ «Цілі та пріоритети розвитку Борівської 

селищної територіальної громади» частини І «Аналітична частина» пунктом 

4. «Розвиток людського потенціалу, оскільки громада прагне розвивати 

демократичні інструменти у системі місцевого управління та підтримувати 

громадські ініціативи, підвищувати почуття причетності мешканців до 

відповідальності за майбутнє громади». 

1.2. В пункті 18. «Будівництво амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини по вул. Центральній, 19А в селі Чернещина, Борівського 

району, Харківської області», розділу «Охорона здоров’я», частини 

IV. «Перелік інвестиційних проєктів розвитку Борівської селищної 

територіальної громади, які планується реалізувати в 2021 році», замінити 

найменування проєкту на «Будівництво амбулаторії загальної практики – 



сімейної медицини по вул. Центральній, 19А в селі Чернещина, Борівського 

району, Харківської області. Коригування», цифри «2322,220» замінити на 

цифри «3000,557» та викласти його в новій редакції згідно додатку 1 

(додаток додається), який є невід’ємною частиною даного рішення. 

1.3. Визначити орієнтовні обсяги фінансування по пункту 

8 «Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах» розділу «Житлово-комунальне 

господарство» частини ІІІ «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних 

завдань у 2021 році» в сумі 5000,000 тис. грн. та викласти його в новій 

редакції згідно додатку 1 (додаток додається), який є невід’ємною частиною 

даного рішення. 

2. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

інвестицій (Світлана МАРЧЕНКО), з питань агропромислового комплексу, 

земельних відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної 

власності та регуляторної політики (Олексій ГОМОН). 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                    Віталій КІЯН 



Додаток 1 

до рішення VIІ сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 23 березня 2021 року №4 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми економічного і соціального розвитку Борівської селищної 

Територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням ІІІ сесії 

Борівської селищної ради VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року № 2 (зі змінами)» 

 

IV. Перелік інвестиційних проєктів розвитку 
Борівської селищної територіальної громади, які планується реалізувати в 2021 році 

№ Найменування проекту 

Період 
реалізації 
проекту 

Оціночна вартість 
проекту, тис.грн. 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, 
тис.грн. 

Очікувані 
результати 

усього 
Залишок 

на 
01.01.2021 

Всього 
Державний, 

обласний 
бюджети 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

18 Будівництво амбулаторії 

загальної практики –  сімейної 

медицини по вул. 

Центральній, 19А в селі 

Чернещина, Борівського 

району, Харківської області. 

Коригування 

2018-2021 15223,661 3000,557 3000,557 3000,557 - - 

Надання якісних 

медичних послуг 

населенню громади 

 

ЧАСТИНА III 

Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році 

№ 
п/п 

Заходи з реалізації завдання 
Термін виконання та 

відповідальні за 
виконання 

Джерела фінансування 
та орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн. 
Очікуваний результат 

8 Будівництво, реконструкція, 

ремонт і утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених 

пунктах 

Протягом 2021 року Державний та місцеві 

бюджети 

5000,000 

Поліпшення транспортно-експлуатаційних 

показників дорожнього комплексу громади, 

підвищення рівня комфортності дорожнього руху 

та рівня благоустрою у населених пунктах 

громади 

 

Секретар Борівської селищної ради                                                   Віталій КІЯН 


