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Фінансування капіталовкладень через муніципальні цінні папери у муніципальній корпорації
Наві‐Мумбаї
Міські органи місцевого самоврядування у Індії не наділені децентралізованими функціями. Таким чином, муніципальні
корпорації виявляють різноманітні проблеми у своїй діяльності та отриманні доходу, що призвело до браку чи низької
якості інфраструктурних послуг для населення. Муніципальну корпорацію Наві-Мумбаї було створено як сучасну
муніципальну корпорацію, яка інвестувала фінансові ресурси у розвиток соціальної інфраструктури. Таким чином, має
місце швидке збільшення населення, швидкий розвиток галузей, закладів освіти, ринків, транспорту та інших сфер.
Результати регресійного аналізу за методом звичайних найменших квадратів свідчать про позитивний зв’язок
муніципальної корпорації з надходженнями, отриманими від місцевого оподаткування, податку на нерухомість та
містобудування. Поточні витрати позитивно пов’язані з муніципальною нерухомістю, громадським здоров’ям та
лікарнями, початковою та середньою освітою. Інженерні роботи для малозабезпечених негативно пов’язані з поточними
витратами. Надходження капіталу позитивно пов’язані з пожежними бригадами, аудиторією концертних залів, спортом
та культурними програмами, гарантійними депозитами та водопостачанням. Капіталовкладення позитивно пов’язані з
програмами соціального забезпечення жінок та дітей, початковою освітою, моніторингом навколишнього середовища і
негативно пов’язані зі звалищами. Муніципальні корпорації повинні залучати кошти з ринку капіталу через
муніципальні цінні папери. Потрібно вкладати більше інвестицій у соціальну інфраструктуру. Таким же чином
корпорації повинні витрачати більше коштів на малозабезпечених, соціальне забезпечення жінок та дітей. Муніципальні
корпорації повинні моніторити та захищати навколишнє середовище. Вони мають приділяти більшу увагу переробці
твердих та електронних відходів, захисту місцевої культури, початковій та середній освіті, охороні здоров’я для всіх та
технологіям у наданні соціальних послуг. Корпорації повинні розвивати людські ресурси та створити найкраще місце
для життя у столичному регіоні.
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Финансирование капиталовложений через муниципальные ценные бумаги в муниципальной
корпорации Нави‐Мумбаи
Городские органы местного самоуправления в Индии не наделены децентрализованными функциями. Таким образом,
муниципальные корпорации выявляют различные проблемы в своей деятельности и получении дохода, что привело к
недостатку или низкому качеству инфраструктурных услуг для населения. Муниципальная корпорация Нави-Мумбаи
была создана как современная муниципальная корпорация, которая инвестировала финансовые ресурсы в развитие
социальной инфраструктуры. Таким образом, имеет место быстрое увеличение населения, быстрое развитие отраслей,
заведений образования, рынков, транспорта и других сфер. Результаты регрессионного анализа по методу простых
наименьших квадратов свидетельствуют о позитивной связи муниципальной корпорации с поступлениями,
полученными от местного налогообложения, налога на недвижимость и градостроительства. Текущие расходы
позитивно связаны с муниципальной недвижимостью, общественным здоровьем и больницами, начальным и средним
образованием. Инженерные работы для малообеспеченных негативно связаны с текущими расходами. Поступления
капитала позитивно связаны с пожарными бригадами, аудиторией концертных залов, спортом и культурными
программами, гарантийными депозитами и водоснабжением. Капиталовложения позитивно связаны с программами
социального обеспечения женщин и детей, начальным образованием, мониторингом окружающей среды и негативно
связаны со свалками. Муниципальные корпорации должны привлекать средства из рынка капитала через
муниципальные ценные бумаги. Нужно вкладывать больше инвестиций в социальную инфраструктуру. Таким же
образом корпорации должны тратить больше средств на малообеспеченных, социальное обеспечение женщин и детей.
Муниципальные корпорации должны мониторить и защищать окружающую среду. Они должны уделять большее
внимание переработке твердых и электронных отходов, защите местной культуры, начальному и среднему образованию,
здравоохранению для всех и технологиям в предоставлении социальных услуг. Корпорации должны развивать
человеческие ресурсы и создать наилучшее место для жизни в столичном регионе.
Ключевые слова: культура, здоровье, население, сточные воды, твердые отходы, жилищно-коммунальное хозяйство,
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