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План (Програма) соціально - економічного  та культурного  розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2018 рік (далі – План) 

розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні 

цільові програми», відповідно наказу Мінрегіон від 30.03.2016 року №75 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади».  

При розробці Плану було враховано положення Стратегії сталого 

розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (рішення 25 

позачергової сесії Чернігівської обласної ради від 28 травня 2015 року ). 

План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади на 2018 рік є комплексною системою завдань 

та способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання 

соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає 

комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, 

культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних 

показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 

бюджету громади та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну 

сферу для створення повноцінного життєвого середовища з дотриманням 

державних соціальних стандартів та гарантій.  

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання 

та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного функціонування 

транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих 

екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення 

конкурентоспроможності громади,  доступності широкого спектру 

соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, 

поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного 

розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив 

зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і 

заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії 

ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку на 2018 рік.   
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Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту 

населення. 

План є основою для формування та раціонального використання 

фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-

економічного розвитку Корюківської міської ради на 2018 рік. 

 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Плану затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради. 
 

 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

1.1. Коротка характеристика громади  

Корюківська  територіальна громада  почала функціонувати з 01 січня 

2017 року. До складу громади входять:  

м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, 

Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, 

Соснівка, Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, 

Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, 

Гутище, Заляддя, Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, 

Тельне, Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка. 

Загалом Корюківська громада нараховує 40 населених пунктів – 1 місто 

і 39 сіл. ОТГ займає площу 606,952 кв. км, що складає 42,6% території 

Корюківського району. Чисельність населення громади – 17626 мешканців 

(65,7% мешканців району). Частка міського населення  становить 73,7%, 

сільського – 26,3% від його загальної чисельності. Щільність населення – 29 

чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в 

північній частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока 

Снову). Площа міста – 15 км². Чисельність населення –  12999 тис. чол. 

Відстань до обласного центру: залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 

99 км. Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над 

рівнем моря — 133 м.  

Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в 

межах Чернігівського Полісся і охоплює центральну та південну частину 

Корюківського району. Межує із Сосницьким, Менським та Сновським 

районами Чернігівської області. Територія громади розташована на 

Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна плоска 

зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова 

рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є 

карстові форми рельєфу.  
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Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою 

зимою і теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря 

+6,1ºС. Середня температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня  –

6,9ºС. Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, мінімальна взимку  –

35ºС. Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна 

кількість опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. 

Період із температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового 

покриву – 23-25 см. Територія належить до вологої, помірно теплої 

агрокліматичної зони. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 431,8744 

га. Територією громади протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, 

Турчанка, Убідь, які впадають в р. Бреч. Усі річки належать до 

Дніпровського басейну. Ґрунти представлені, переважно, дерново-

підзолистими оглеєними, дерновими і дерново-підзолистими, а також 

торфово-болотними ґрунтами. Середній бал ґрунтового покриву оцінюється в 

34 б. Надра небагаті мінерально-сировинними ресурсами. Основними видами 

корисних копалин громади є поклади глини, піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 28287,4964 га. Зона мішаних лісів 

представлена такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб, 

липа, осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом 

заказників загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи 

та заповідними урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і 

чагарники. У лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з 

яких мають вік понад 300 років. 

 

2. Аналіз соціально-економічного  і культурного розвитку   

 громади   

 

Основним завданням міської ради в 2017 році було наповнювання 

міського  бюджету коштами, необхідними для виконання програмних 

завдань, а саме: 

- Економічний розвиток громади спрямований на високий рівень 

зайнятості та наповнюваність бюджету; 

- Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний 

розвиток; 

- Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя; 

- Інфраструктурний розвиток; 

- Формування спроможної місцевої громади. 

 

За підсумками 11 місяців 2017 року до  Корюківського міського 

бюджету надійшло всього доходів  116467,2  тис. грн., в т.ч. власні доходи -

69197,5 тис. грн., 47269,7 тис. грн. – це трансферти з інших бюджетів.  
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Найбільш питому вагу у власних надходженнях об’єднаної 

територіальної громади займає податок на доходи фізичних осіб (62%). За 11 

місяців поточного року надійшло 40311,5 тис. грн., виконання становить 

102,7 % до уточнених рішень призначень на звітний період. Найбільшими 

платниками ПДФО є ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ДП 

«Корюківське лісове господарство», РКСЛП «Корюківкаліс», Відділ, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, Корюківська ЦРЛ, 

ТОВ «ПГ «Бреч» тощо. 

Місцевих податків і зборів надійшло 18112,7 тис. грн., що становить 

115,1% до уточнених річних призначень на звітний період, а саме: 

 - податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки- надійшло 

1010,8 тис.грн., 

 - єдиного податку – 7835,7 тис. грн., 

 - плати за землю -9155,4 тис. грн., 

 - транспортного податку та туристичного збору – 89,6 тис. грн.. та 21,2 

тис. грн. відповідно. 

Вищезазначені доходи міського бюджету за 2017 рік дали можливість 

значно покращити  соціальну інфраструктуру міста. Проведена робота по 

будівництву водогону по вулиці Молодіжній в м. Корюківка на загальну 

суму 410,00 тис. грн.  

Проводиться будівництво вуличного освітлення в населений пунктах 

громади більш як на 1300,00 тис. грн.  

Протягом року з міського бюджету використано більше 6,4 млн.грн. на 

ремонт доріг ( на капітальний ремонт, реконструкцію доріг - 1,6 млн. грн., на 

поточний ремонт – 4,8 млн. грн.).  Відремонтовано  майже 27 тис.м2 доріг. 

В місті здійснюється  автобусне перевезення пасажирів. 

Автопідприємству  з  міського бюджету надається дотація на покриття 

різниці між ціною квитка та тарифом на перевезення одного пасажира в сумі 

в цілому за рік 94,970 тис. грн. 

Комунальні підприємства міської ради - Корюківська ЖЕК та КП 

«Корюківкаводоканал»  в повному обсязі  забезпечили підтримання  

життєдіяльності території в сферах своєї  діяльності. Міська рада  тісно  

співпрацювала  з підприємствами інших форм власності з надання  інших 

комунальних послуг та в сфері енергетики. 

Комунальним підприємствам які здійснюють свою діяльність  в місті 

надавались пільги по сплаті податків  та за оренду   землі та майна. 

Комунальним підприємствам Корюківської міської ради крім  

вищезазначених пільг надавались також і дотації з міського бюджету з метою 

забезпечення  їх стабільної  діяльності. 

Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» закуплена 

спеціальна техніка для проведення ремонтно – будівельних робіт об’єктів 

централізованого водопостачання та водовідведення та утримання доріг в 

санітарно – технічному стані (машина дорожня комбінована МДКЗ з 



                                             
 

7 

 

 

піскороскидальним обладнанням та поворотним відвалом, трактор з відвалом 

ОТ,00, екскаватор – навантажувач, напівпричіп тракторний з 

гідроманіпулятором), 4585,000 тис. грн. кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад та 190,000 тис. грн. кошти місцевого бюджету, 

автогідропідйомник – 2149,900 тис. грн. кошти місцевого бюджету .  

Проводиться будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енергоощадного обладнання в с. Сядрине . 

Метою даного проекту є забезпечення якісною питною водою споживачів в с. 

Сядрине. Проект розрахований за тривалістю виконання робіт на 2 роки і 

вартість проекту складає 4055,500 тис. грн.(2293,800 тис.грн. кошти субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад та 306,200 кошти місцевого бюджету І 

рік). 

На території громади закуплене та встановлене  обладнання для 

влаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) в сумі 

190,870 тис. грн.; 

Придбані предмети для облаштування міського пляжу (роздягальні, 

лавки ) -в сумі біля 59,150 тис.грн.; 

Оновлена огорожа кладовищ по громаді в сумі біля 300,000 тис. грн.; 

Виготовлені проекти землеустрою на загальну суму 650,000 тис. грн.; 

Проведена робота по спилюванню аварійних дерев в с. Тютюнниця, с. 

Забарівка, с. Наумівка, с. Сядрине та в м. Корюківка- 134,000 тис. грн.; 

Облаштування адресного господарства по громаді- 50,000 тис.грн.; 

Відновлення дорожніх вказівних та інших знаків- 65,000 тис. грн.; 

Оновлена огорожа для колодязів, сміттєвих контейнерів в сумі біля 

207,000 тис. грн.; 

Проведена реконструкція системи гарячого водопостачання в ДНЗ №1 

«Дельфін» та ДНЗ №4 «Веселка» в сумі біля 200,000 тис.грн.; 

Придбані матеріали, обладнання та інвентар для пожежних машин 

громади – 35,600 тис. грн.; 

Закуплені контейнери для сміття – 100,000 тис. грн.; 

Спрямовання власних коштів місцевого бюджету на утримання 

охорони здоров’я у 2017 році в сумі 9580,700 тис. грн.(Корюківській ЦРЛ – 

7550,800 тис.грн., ЦПМСД – 2029,900 тис. грн.);  

Розпочата робота по будівництву міні- футбольних полів по 

навчальних закладах в м. Корюківка (Корюківська гімназія -348,000 тис. грн. 

кошти місцевого бюджету та 1150, 000 тис. грн. кошти державного бюджету, 

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст.( 25,000 тис.грн. кошти місцевого бюджету та біля 

1500,000 тис. грн. кошти державного бюджету); 

Проведено поточний ремонт літньої площадки в міському парку на 

суму -150,000 тис. грн. 
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Будівництво спортивного багатофункціонального майданчика з 

поліуретановим покриттям в Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4 в сумі біля 

1400,000 тис. грн.. (кошти місцевого та державного бюджету).  

3. Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально – економічного 

розвитку 

До основних чинників, що гальмують  соціально – економічний 

розвиток   територіальної громади належать: 

-  брак  власних коштів підприємств для здійснення  інвестування в 

розвиток; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- незадовільний стан житлово-комунального господарства 

(зношеність  мереж теплопостачання та частково водопровідно-

каналізаційного господарства,); 

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами ; 

- дисбаланс попиту і  пропозиції робочої сили на ринку праці, 

високе навантаження  найнятих громадян на одне вільне робоче  місце, що 

дає  можливість для відкриття та створення  нових  фізичних  та юридичних 

осіб у сферах виробничої діяльності: 

- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та 

недостатнє кадрове забезпечення  кваліфікованими медичними 

працівниками); 

- недостатній  рівень  гуманітарних послуг, необхідність 

продовження роботи щодо подальшого проведення  матеріально – технічного 

забезпечення  та проведення ремонту міських  дошкільних навчальних 

закладів, надання матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, 

культури і спорту; 

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських 

перевезеннях. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально 

– економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2018 рік. 

 

SWOT-аналіз 

SWOT-аналіз – аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в 

розділенні чинників і явищ на  чотири категорії: сильних (S – strengths) і 

слабких (W – weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), 

що відкриваються при його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з 

його здійсненням. 

 

 

SWOT-аналіз Корюківської громади 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі громади 

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

6. Розвинена електромережа 

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній 

сфері 

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень  

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної сфери 

з місцевого бюджету 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих 

та вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних 

представництв центральних органів 

виконавчої влади 

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування 

7. Слабка система інформування 

населення  

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

4. Зацікавленість інвесторів у 

1. Активізація військового конфлікту 

на сході України 

2. Нестабільна економічна ситуація в 

країні, інфляційні процеси 

3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

4. Недосконалість законодавства у 

сфері децентралізації  

5. Урядова стратегія реформування 
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механізмі енергосервісних 

контрактів 

5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому 

вигляді 

6. Продовження євроінтеграційних 

процесів та реформ в Україні 

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної 

громади 

8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

10. Прогресивні норми закону «Про 

освіту» 

11. Збільшення державних видатків 

на гуманітарну та соціальну 

сфери 

12. Медична реформа 

лісового господарства на період до 

2022 року 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 

8. Корупція  

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про освіту» 

10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

11. Погіршення медичних послуг в 

сільській місцевості внаслідок 

медичної реформи 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ  
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SWOT-матриця Корюківської громади 

 

Сильні сторони  Можливості 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на 

світовому ринку, зокрема 

органічні продукти 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого 

туризму 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальній громаді 
 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

 5. Мораторій на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів 

та реформ в Україні 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 
 

7. Діяльність в Україні 

проектів міжнародної 

допомоги з підтримки 

територіальної громади 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових 

районних центрів 
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10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

   

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 

 
11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

 
 

Медична реформа 
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Слабкі сторони  Можливості 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

   

7. Слабка система інформування 

населення   

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної  

громади 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 
 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 
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визначенням нових районних 

центрів 

   

10. Забруднення природних 

ресурсів, нераціональне 

використання земель 

 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 

 11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база  освітніх та культурних 

закладів  

 

12. Медична реформа 
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Сильні сторони  Загрози 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальної громади  

3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 
 

5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 

 7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 
8. Корупція 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Наявність туристично-  10. Бюрократизація управління 
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готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

гуманітарною та 

соціальною сферами 

   

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

 
 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 
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Слабкі сторони  Загрози 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 
1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Слабка система інформування 

населення  
 

7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 
 

8. Корупція 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

 9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Забруднення природних  10. Бюрократизація управління 
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ресурсів, нераціональне 

використання земель 

гуманітарною та 

соціальною сферами 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база освітніх та культурних 

закладів 

 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



                                             
 

19 

 

 

Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку 

 

1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони. 

В економічній сфері для громади актуальними є можливості, 

обумовлені зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, 

зокрема органічні продукти та зростанням популярності сільського, зеленого 

туризму: 

- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних 

для органічного землеробства даний напрям може стати одним із 

стратегічних для громади; 

- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з 

перспективами подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього 

покриття створюють передумови для популяризації туристичного напрямку 

економічної активності в громаді. 

Попри конфліктну природу мораторію на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому вигляді продовження його дії для громади є 

сигналом для зосередження зусиль на розвитку виробництв з високою 

часткою доданої вартості у лісовій промисловості, яка становить основу 

локальної економіки. 

Діяльність проектів міжнародної допомоги, які сприяють становленню 

та розвитку територіальної громади в Україні має бути використана для 

підтримки та мотивування активних працівників в органах управління та 

бюджетній сфері громади. 

Передбачена державним бюджетом підтримка територіальних громад 

та прогресивні норми закону «Про освіту» створюють підґрунтя для 

збереження високої якості послуг, які надаються освітніми закладами 

громади. Збільшення державних видатків на гуманітарну та соціальну сфери 

та перехід до нового адміністративно-територіального устрою, що 

передбачатиме переформатування нинішніх районів та визначення їх нових 

центрів є тим фактором, що обумовлює важливість для громади роботи над 

отриманням статусу районного центру в новій архітектурі із забезпеченням 

високого рівня розвитку гуманітарної та соціальної сфери. 

2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони. 

У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління – 

впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його 

активності. При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати 

можливості, які пропонують проекти міжнародної допомоги, що надають 

підтримку громаді. 

В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної 

залежності від одного платника, що є можливим через диверсифікацію 

галузевої структури, перспективи для чого створюють зростання попиту на 

продовольство на світовому ринку, зокрема органічні продукти та 

популярності сільського, зеленого туризму. Мораторій на експорт лісо- та 
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пиломатеріалів у необробленому вигляді є також тим чинником, що дозволяє 

диверсифікувати економіку громади через розвиток виробництв з високою 

часткою доданої вартості у лісовій промисловості. 

Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені, зокрема застарілістю 

мережі водо-, теплопостачання, а також матеріально-технічної бази освітніх 

та культурних закладів доцільно вирішувати за рахунок ресурсів державного 

бюджету, що спрямовуються на гуманітарну і соціальну сфери та розвиток 

громад, а також за рахунок започаткування механізму енергосервісних 

контрактів. 

 

3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз. 

Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в 

країні, інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок 

ЄАЕС флагмана місцевої економіки додатковим негативним чинником є 

непрогнозованість зовнішніх ринків країн цього угрупування. Подолання 

даних загроз є можливим за рахунок розвитку таких сильних сторін громади, 

як: розвинута лісова промисловість, придатні для органічного землеробства 

земельні ресурси, наявність туристично-готельного комплексу з 

перспективами подальшого розвитку. Урядова стратегія реформування 

лісового господарства на період до 2022 року в свою чергу становить загрозу 

для лісової промисловості, що посилює актуальність диверсифікації 

економіки громади. 

Основною метою соціально – економічного  та культурного розвитку 

громади є створення умов для подальшого економічного зростання, 

наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі 

бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту та поліпшення життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади у 2018 

році є: 

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих 

умов для розвитку підприємництва; 

- ефективне використання на території громади виробничих 

територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

- залучення інвестиційних коштів для реалізації проектів соціально 

– економічного розвитку; 

- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх 

закладів та закладів культури; 

- покращення інфраструктури систем водо забезпечення та 

водовідведення, теплопостачання, благоустрою; 

- забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для 

обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрою 
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території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та 

водовідведення, вуличного освітлення та інш. 
 

                  4. Створення умов для стабільного соціально – економічного 

розвитку громади 

 

4.1.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2018 році 

 

Малий та середній бізнес, який діє на території громади, 

перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на 

зайнятість населення, забезпечення населення необхідними товарами та 

наданням послуг, забезпечує та суттєво впливає на формування дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної громади. В  2018 році 

продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, зростанні 

обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за 

рахунок реалізації товарів вітчизняного і місцевого виробництва, формуванні 

та стабілізації споживчого ринку, захист прав споживачів, посилення 

контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні 

господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових об’єктів, 

забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі побутового 

обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, 

що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення 

нових приватних підприємств побутового обслуговування.    

Головна мета на 2018 рік є підтримка розвитку малого та середнього 

бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення кількості 

суб’єктів підприємницької діяльності на основі створення сприятливих умов 

для цього. 

В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 

роки у зв’язку з налагодженням діяльності об’єднаної територіальної 

громади виникла необхідність в організації підтримки малого бізнесу в сфері 

забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів виїзною 

торгівлею, в першу чергу товарами першої необхідності. 

Сприятливий клімат для розвитку бізнесу 

Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до 

бюджету та благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику 

стимулювання розвитку бізнесу та політику партнерства.   

 

Заходи: 

 Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада забезпечуватиме 

нові формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення ради 

підприємців при міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального 

сектору економіки до складу виконавчого комітету ради; 
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 Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над 

просуванням товарів місцевого виробника за межами громади, 

займатиметься промоцією, стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При 

бюджетних закупівлях міська рада орієнтуватиметься на максимальне 

залучення місцевих підприємців до електронних торгів; 

 Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню 

місцевих тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме 

максимум зусиль щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах 

компетенції забезпечуватиме прозору діяльність контролюючих органів. 

Сучасна інфраструктура для бізнесу 

Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої 

влади у сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку 

промисловості та сільського господарства має бути підкріпленим 

відповідною інфраструктурою. 

 

Заходи: 

 Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових зон 

відповідними комунікаціями згідно з планами території; 

 Забезпечення транспортної доступності. Першочергове будівництво 

доріг та інших комунікацій до місць виробництва. 

 Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу. 

Врахування специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності 

комунальних служб громади (освітлення, вивезення сміття, громадський 

транспорт тощо). 

 

4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва через: 

 

- виважена податкова політика щодо встановлення  для суб’єктів 

підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг 

з метою підняття конкурентної спроможності   суб’єктів; 

- забезпечення  рівної, доступної можливості для таких суб’єктів в 

рекламі товарів, послуг, які  виробляються чи надаються  підприємствами  та 

підприємцями міста та інших населених  пунктів; 

- сприяння в отриманні адміністративних послуг; 

- спонукання  суб’єктів   малого та середнього бізнесу  в здійсненні 

будівництва, промислового, комерційного   та іншого призначення; 

- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури 

підприємництва, надання допомоги; 

- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств 

громади; 

- формування активного бізнесового середовища та громадської 

самосвідомості підприємців. 
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5. Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 

Залучення приватних інвестицій 

Залучення інвестицій сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

території, технологічному розвитку та розвитку соціальної сфери. 

 

Заходи: 

 Рівні можливості. Прозорість прийняття рішень міською радою. 

Міська рада сприятиме встановленню на території громади рівних умов 

діяльності та недопущенню дискримінації при визначенню розмірів місцевих 

податків та зборів. 

  Захист власності. Міська рада сприятиме захисту приватної власності 

та здійснюватиме заходи щодо роздержавлення комунального майна (будівлі, 

земля тощо), яке знаходиться в користування підприємств. 

 Просування території. Міська рада розробить детальний план 

залучення інвестицій та займатиметься промоцією території, висвітленню 

можливостей інвестування в громаду. 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення 

інвестицій для розвитку громади на 2018 рік є: 

- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього 

модернізації виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, 

покращення інфраструктури соціальної сфери; 

- стратегічне планування розвитку громади. 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні 

земельні ділянки та приміщення на території громади для сприяння 

започаткуванню підприємницької діяльності; 

- визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та 

виготовлення проектно – кошторисної документації для залучення 

інвестиційних коштів та реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та 

капітального ремонту; 

- проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних 

коштів; 

 

             6. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету 

та ефективності використання бюджетних коштів 

Наповнення місцевого бюджету 
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З метою здійснення заходів щодо розвитку території міська рада 

працюватиме над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону. 

 

Заходи: 

 Адміністрування податків. Організація роботи по виконанню 

планових завдань по наповненню бюджету, виважений прорахований підхід 

до надання пільг по сплаті місцевих податків і зборів, по сплаті орендної 

плати за землю та майно тощо; 

 Платіжна дисципліна. Міська рада організовуватиме ефективну 

претензійно-позовну роботу щодо підприємств та організацій які ухиляються 

від сплати податків та зборів; 

 Лобіювання міжбюджетних трансфертів. Міська рада працюватиме 

над залученням фінансування з інших бюджетів (державного, обласного) 

шляхом просування проектів тощо; 

 Грантове фінансування. Міська рада здійснюватиме заходи щодо 

залучення донорського фінансування. Прийматиме участь у відповідних 

проектах Державного фонду регіонального розвитку а також у міжнародних 

донорських проектах. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання місцевого бюджету на 2018 рік є: 

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету 

громади; 

- забезпечення фінансової самодостатності територіальної 

громади; 

- проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної 

політики; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

- підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого 

бюджету. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до 

бюджету громади; 

- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених  

програм; 

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні 

державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання 

державних коштів; 

 

7. Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин  

 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та 

земельних відносин на 2018 рік є: 
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- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в 

розбудову населених пунктів громади; 

- ефективне розпорядження землями громади; 

- оренда земельних ділянок; 

- організація ефективного використання земель; 

- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

 

Основні заходи, що плануються для їх вирішення: 

- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 

ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право 

власності або користування ними; 

- встановлення ставок орендної плати; 

- контроль за використанням та охороною земель комунальної 

форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами 

земельного та екологічного законодавства; 

- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного 

земельного законодавства України на території міської ради, оперативне 

інформування про будь – які випадки порушення законодавства. 

 

         8. Розвиток житлово – комунального господарства та 

інфраструктури   

Енергоефективність та енергонезалежність 

Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового 

ринку. Місцеві громади з метою зниження залежності від світових цін на 

енергоносії впроваджують енергоефективні заходи, а також запроваджують 

альтернативну енергетику. 

Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання 

місцевих енергоресурсів є раціональною відповіддю на сучасні виклики 

енергетичного ринку. 

 

Заходи: 

 Модернізація систем централізованого теплопостачання. Залучення 

інвестора в сферу теплогенерації міста Корюківка, заміна енерговитратного 

обладнання, здійснення заходів щодо переведення житлового фонду на 

індивідуальне опалення; 

 Енергоефективне освітлення. Здійснення модернізації вуличного 

освітлення шляхом заміни існуючих ламп ДРЛ на LED освітлення. Заміна 

застарілої мережі та автоматики. Будівництво нового освітлення виключно за 

технологією LED. 

 Місцеві ресурси. Максимальне залучення місцевих енергоносіїв 

(відходи деревини, торф) для забезпечення потреб громади.  

 Енергомодернізація закладів. Проведення утеплення закладів освіти, 

культури та інших комунальних установ. Міська рада зобов’язується 
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відмовитись від енерговитратних капіталовкладень (закупівля застарілого 

обладнання, використання енергоємних приладів та машин); 

 

Поводження з відходами 

На території громади існує понад 100 стихійних сміттєзвалищ. Як 

такий, що відповідає всім нормам є міський полігон твердих побутових 

відходів.  

 

Заходи: 

 Збирання, обробка та знищення відходів. Міська рада запровадить 

систему збору відходів на сільських територіях та продовжить розвивати 

контейнерний збір сміття у місті. Буде запроваджено пілотний проект 

сортування відходів із залученням приватних інвесторів; 

 Полігони відходів. Міська боротиметься з стихійними 

сміттєзвалищами та підтримуватимемо належний стан існуючих полігонів 

відходів; 

 Якісна інспекція по благоустрою. Міська рада в межах жорстко 

боротиметься з порушниками екологічного законодавства, благоустрою 

тощо. 

 

Ефективний менеджмент 

На території громади комунальні тарифи на послуги, які надаються 

місцевими підприємствами є економічно не рентабельними та не покривають 

реальну собівартість. Про інвестиційні програми комунальних підприємств 

говорити не приходиться. 

 

Заходи: 

 Операційний і фінансовий менеджмент. Міська рада разом з 

керівниками підприємств здійснить аналіз фінансової діяльності підприємств 

та внесе корективи з метою оптимізації їх діяльності. За необхідності буде 

переглянуто розмір тарифів з метою доведення їх до економічно 

обґрунтованого рівня; 

 Самостійність комунальних підприємств. Міська рада гарантує 

самостійність у прийнятті управлінських рішень керівництвом комунальних 

підприємств; 

 Якість комунальних послуг. Міська рада вивчить запити споживачів 

та внесе відповідні пропозиції для покращення якості комунальних послуг; 

 Переоснащення комунальних підприємств. Міська рада за рахунок 

бюджетних та інших ресурсів сприятиме переоснащенню комунальних 

підприємств громади. 

 Робота з інкасацією платежів. Міська рада разом з керівництвом 

комунальних підприємств працюватиме над підвищенням збору платежів за 

комунальні послуги та покращення обліку наданих послуг. 
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     Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово – 

комунального господарства та інфраструктури на 2018 рік є: 

 

- поліпшення якості та розширення переліку житлово – 

комунальних послуг для населення громади; 

- поліпшення благоустрою території громади; 

- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною 

водою; 

- розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 

- поліпшення транспортного – експлуатаційного стану 

автомобільних доріг і мостів; 

- задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним 

автобусним сполученням. 

   

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у 

сфері житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних 

джерел: 

- будівництво вуличного водогону по вул. Вокзальна в м. 

Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області; 

- поточний ремонт водогону в с.Наумівка Корюківського району 

чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим 

покриттям; 

-     продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

- ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); 

поточний ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших 

гідрологічних споруд за необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно 

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, 
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кладовищ, ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання 

аварійних дерев та інші види  робіт); 

- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, 

вивіз та утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання 

та  захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енергоощадного обладнання в м. 

Корюківка. 

Виконання  інших робіт, зазначених в Переліку робіт  та  об’єктів 

виробничого призначення та соціальної сфери включених в План  соціально 

– економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 

2018 рік (за рахунок  усіх джерел фінансування), який є додатком до цього 

Плану. 

 9.Забезпечення підвищення якості та доступності освіти,  

медичного обслуговування, соціального захисту населення, 

спорту та культури. 

Громада дружня до дітей 

Протягом 2017 року в місті Корюківка запроваджено багато ініціатив, які 

спрямовані на розвиток дитини. Зокрема було облаштовано багато місць для 

дозвілля, в дитячих закладах оновлено ігрові кімнати, переоснащено школи 

та дитячі садочки тощо. Відкрито клас для інклюзивного навчання у 

Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. №4. 

 

Заходи: 

 Модернізація шкіл та дошкільних закладів. Продовження 

переоснащення загальноосвітніх закладів та садочків, особлива увага на 

вивченні інформатики та іноземних мов; 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме 

навчанню та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови 

для їх соціальної реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;  

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку 

та реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, 

спорті тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

Основною метою заходів міської ради та її виконавчого комітету в 

соціальній та гуманітарній сферах є зменшення темпів скорочення населення 

шляхом підвищення якості життя. 

Подальше сприяння розвитку галузі освіти шляхом: 
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- збереження існуючої мережі навчально – виховних закладів 

Корюківської міської територіальної громади, а також визначення 

пріоритетних напрямів діяльності освітніх установ; 

- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення 

умов для продуктивної педагогічної діяльності; 

- розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримки творчо 

обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самоорганізації 

особистості; 

- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо 

зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, зокрема 

забезпечення спортивним інвентарем ДНЗ; 

- придбання меблів та  шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- зовнішнє утеплення фасадів ДНЗ та шкіл. 

Культурна громада 

Культура – це основа розвитку особистості та нації. Традиції, національні 

цінності та релігійні уподобання визначають вектор розвитку суспільства. 

 

Заходи: 

 Реструктуризація галузі культури. Міська рада здійснить заходи 

щодо реорганізації культури та створить умови для підвищення якості та 

збільшення різноманіття культурних послуг. При цьому фінансування галузі 

культури має відбуватися не за залишковим принципом; 

 Нові культурні заходи. Проведення фестивалів, ярмарків та цікавих 

зустрічей. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо 

на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь 

мешканців громади.  

 Осучаснення інфраструктури. Інвестиції у модернізацію закладів 

культури, покращення їхньої матеріальної бази. Особливу увагу міська рада 

приділятиме осучасненню бібліотек та будинків культури; 

 Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів 

культури, покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження 

об’єктів культурної спадщини. 

 

Подальше сприяння розвитку галузі культури, шляхом: 

- забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих 

колективів громади; 

- проведення культурно – масових заходів з відзначенням державних 

свят та визначених дат; 

- підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі 

громади; 

- підвищення уваги до інтересів населення в процесі формування і 

представлення послуг у сфері культури; 
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- забезпечення участі в конкурсах, фестивалях, виставках учнів, творчих 

колективів; 

- налагодження інформаційного висвітлення діяльності закладів 

культури в місцевих засобах масової інформації та на офіційному 

інформаційному сайті громади; 

 

Подальше сприяння у розвитку спорту та молодіжної політики, 

шляхом: 

- сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і 

спорту, як фактора зміцнення здоров’я та фізичного загартовування людини; 

- забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту, 

діяльності всіх складових фізкультурного руху в громаді; 

- забезпечення підготовки (проведення навчально – тренувальних 

зборів) та території громади; 

- залучення учнівської молоді до участі у змаганнях з 

різноманітних видів спорту; 

- розроблення молодіжних проектів; 

- створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів 

дітей, учнівської молоді, сприяння діяльності позашкільних навчально – 

виховних закладів. 

   

 

 Забезпечення належного стану приміщень закладів, проведення їх 

ремонтів та утеплення, а саме: 

- Проведення реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору по 

вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга – зовнішнє утеплення; ІІ черга – заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна 

інженерних мереж з улаштуванням ІТП; 

- енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №4 

«Веселка» (утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка Чернігівської області; 

- реконструкція приміщень Корюківської гімназії; 

- капітальний ремонт покрівлі Сядринського будинку культури та 

заміна віконних блоків. 

  

Соціальна спрямованість 

 Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, 

а також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії. Місто 

також дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів. 

 Права жінок, їх рівний доступ до Умови для саморозвитку та 

підвищення кваліфікації. Громада сприяє в розбудові інститутів 
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саморозвитку людей,  повинні нарощуватись можливості для забезпечення 

благополуччя мешканців та їх сімей. Загалом відчуття благополуччя є 

суб’єктивним, але воно формується через соціальні взаємодії і різні засоби 

соціальної згуртованості та соціальної інтеграції, і саме це повинно бути в 

центрі уваги. Розширення участі молодих чоловіків і жінок у суспільному 

житті місцевих громад через механізми партисипативної демократії та 

шляхом підтримки різних молодіжних організацій і креативних активностей. 

Популяризація волонтерства серед молоді, особливо з метою запобігання 

соціальної ізоляції серед уразливих груп молоді. 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме 

навчанню та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови 

для їх соціальної реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;  

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку 

та реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, 

спорті тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

 

Реалізація завдань буде  здійснюватися на підставі окремих програм, а 

саме: 

- Програма «Фінансової підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2018-2020 роки; 

- «Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради» на 2018-

2020 роки; 

-  «Програма соціального захисту окремих категорій населення на 2018 

рік»; 

- Програма із забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки. 

Громада рівних можливостей 

Конституцією України гарантовані рівні права всіх громадян, 

дискримінація за різними ознаками забороняється. Водночас перед молоддю 

та людьми поважного віку постає низка проблем, таких як проблеми 

працевлаштування та пенсійного забезпечення наслідком чого є невисокий 

рівень життя і обмежені можливості участі цих соціальних груп в суспільних 

процесах. 

 

Заходи: 

 Стимулювання зайнятості. Міська рада сприятиме підприємствам, які 

створюють робочі місця для молоді та людей передпенсійного віку; 
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 Соціальна активність. Залучення молоді до суспільного життя 

громади через участь в заходах молодіжної ради інші механізми 

партисипативної демократії, стимулювання розвитку громадського руху 

тощо; 

 Гендерна рівність. Міська рада на локальному рівні гарантує 

чоловікам та жінкам однакові умови для реалізації своїх людських прав та 

однаковий потенціал для здійснення свого внеску у політичний, 

економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на 

користування результатами цього розвитку. 

 

  Охорона здоров’я. 

Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, 

а також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії. Місто 

також дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів. 

  Заходи: 

 Профілактика. Основна увага міської ради буде зосереджена на 

розвитку первинної ланки медицини. Міська рада сприятиме у залученню 

молодих спеціалістів – сімейних лікарів;  

 Вчасна діагностика. Міська рада сприятиме у якісній діагностиці 

захворювань, зокрема плановим медичним обстеженням із застосуванням 

сучасного обладнання; 

 Здоровий спосіб життя. Забезпечення більш здорового способу життя 

у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців до участі у 

спортивних та оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в удосконалення 

спортивних споруд, підтримку спортивних об'єднань, а також розширення 

участі громадян у різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні 

клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації здорового образу 

життя. 

       

В зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі з охорони здоров’я  та з 

метою покращення матеріальної бази Корюківської ЦРЛ, планується 

проведення  : 

- Реконструкцію систем водопостачання та водовідведення в 

підвальних приміщеннях Корюківської центральної районної лікарні по вул.. 

Шевченка, 101 м. Корюківка Чернігівської області; 

- Заміну вікон та дверей на енергоефективні (реконструкція) в 

головному корпусі Корюківської центральної районної лікарні по вул.. 

Шевченка,101 м. Корюківка Чернігівської області; 

- Реконструкцію приміщення пральні під морг Корюківської 

центральної районної лікарні по вул.. Шевченка,101 м. Корюківка 

Чернігівської області; 
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- Реконструкцію приміщення інфекційного відділення 

Корюківської центральної районної лікарні з застосуванням 

енергозберігаючих технологій по вул. Шевченка, 101 м. Корюківка 

Чернігівської області; 

- Реконструкцію пологового відділення Корюківської центральної 

районної лікарні з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.. 

Шевченка, 101 м. Корюківка Чернігівської області ( з розподілом на 3 черги: 

2-га черга – приміщення 2-го поверху в осях 9/10-21. 

  

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств 

та сільськогосподарського виробництва 

Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської 

міської ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи 

агропромислового комплексу та врахування його показників  в роботі 

територіальної громади по наповненню міського бюджету. 

Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий 

стабільний розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку, 

створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості, 

насичення продовольчого ринку якісною продукцією визначено наступні 

завдання: 

- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням 

сучасних технологій; 

- сприяння створенню сімейних молочних ферм в сільській місцевості; 

- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах; 

- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та 

землекористування; 

- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних 

ділянок, земельних часток (паїв) та суб’єктів господарювання в частині 

посилення відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх 

державну реєстрацію; 

- забезпечення гнучкої податкової політики. 

 

11. Транспорт і зв’язок 

Функціонування об’єднаної громади зумовлює необхідність 

планування заходів із розвитку послуг з перевезення на приміських 

маршрутах та забезпечення належного стану їх обслуговування, посилення 

контролю за безпекою пасажирських перевезень. 

З метою повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення 

громади в послугах міського та приміського автобусного транспорту 

визначено наступні завдання: 

- збереження міського автобусного маршруту; 

- відкриття нових маршрутів по громаді;  
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- контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм 

чинного законодавства та виконання договірних умов на перевезення. 

Також на території об’єднаної громади є необхідність в подальшому 

розвитку телекомунікаційних мереж та мережі поштового зв’язку. Тому тут 

виникають наступні завдання: 

- подальша розбудова мережі Інтернет; 

- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних 

технологій; 

- створення рівних умов для доступу до мережі в усіх населених 

пунктах громади. 

  

                          12. Забезпечення доступності   та якості   

адміністративних послуг 

Реалізація цього завдання надасть можливість населенню міста та сіл 

територіальної громади на своєчасний та  якісний розгляд заяв та завдань, 

пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та субсидій 

гарантованих державою; в повній мірі сприятиме вирішенню спорів в судах 

та інших правоохоронних органах. 

Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів  підприємницької 

діяльності на започаткування власної справи, отримання документів 

дозвільного  характеру та одержання адміністративних послуг. 

 

13. Модернізація інфраструктури міста  

та сільських населених пунктів 

Головною проблемою на сьогодні залишається для міської ради та її 

виконавчого комітету модернізація інфраструктури міста та сільських 

населених пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної, 

соціальної і таке інше. 

Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її 

виконкому є поліпшення інфраструктури, а саме: 

- будівництво вуличного водогону по вул. Вокзальна в м. 

Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області; 

- поточний ремонт водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим 

покриттям; 

- продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

-  ремонт та модернізація систем теплопостачання; 
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- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); 

поточний ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших 

гідрологічних споруд за необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно 

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, 

кладовищ, ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання 

аварійних дерев та інші види  робіт); 

-  утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, 

вивіз та утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання 

та  захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням енергоощадного обладнання в м. 

Корюківка. 

Виконання  інших робіт, зазначених в Переліку робіт  та  об’єктів 

виробничого призначення та соціальної сфери включених в План  соціально 

– економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 

2018 рік (за рахунок  усіх джерел фінансування), який є додатком до цього 

Плану. 

  

Очікувані  результати:   

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити  підвищення надійності 

функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості 

обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води 

та в цілому підвищить конкурентоспроможність території. 

 

14. Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня 

безпеки життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 

2018 рік є: 

- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 
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- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних 

робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків; 

- посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади, 

утримання та поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів 

пожежної охорони громади для виконання покладених на них завдань за 

призначенням; 

 

                                   15. Механізм реалізації Плану та 

 її організаційне та фінансове забезпечення 

 

Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет міської 

ради, виконавчий апарат міської ради та її виконкому спільно з 

комунальними підприємствами міської ради, представництвами центральних 

та місцевих  органів державної  виконавчої  влади, районної та обласної рад. 

Спрямування інвестиційних потоків  у разі сфери економічної та 

соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 

питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

 Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення 

та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

Хід її виконання розглядається  виконкомом міської ради по 

результатах роботи за 6 місяців та рік. 

Контроль за виконанням Плану покласти на постійні комісії міської 

ради. 

                 

Секретар  міської ради       С.О.Олійник  
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П Е Р Е Л І К 

робіт, об’єктів виробничого призначення  та соціальної сфери, заходів, 

які будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, 

включених  у  План (Програму)  соціально-економічного  та культурного  

розвитку  Корюківської  міської  територіальної громади 

 на 2018 рік 

           тис.грн. 

 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту, робіт та заходів, що 

здійснюватимуться за планом (програмою) 

 

2018 рік 

Обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту 

Державни

й бюджет 

Бюджет 

Корюківсь

кої міської 

ради 

1 Реконструкція каналізаційно-насосної станції 

та каналізаційного колектора по   вул. 

Вокзальній, 8Б, м.Корюківка, Чернігівської 

області 

2872,702 2585,432 287,270 

2 Виготовлення ПКД  та будівництво  вуличного 

водогону по вул. Вокзальна в м. Корюківка" 

(КП Корюківкаводоканал") 

450,000 0,000 450,000 

3 Перерахунок кошторисів та будівництво 

майданчика для збору сміття на території 

громади м. Корюківка 

80,000 0,000 80,000 

4 

 

Реконструкція дороги по вул. Шевченка 

пк17+50 – пк19+50 в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 

5 Реконструкція  вул. Червонохутірської в  м. 

Корюківка Чернігівської області 

3523,469 2431,194 1092,275 

6 

 

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного 

стану та благоустрій водойм на території 

Корюківської міської ради 

200,000 0,000 200,000 

7 Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок, очищення русел від дерев(що потрапили 

до них внаслідок проходження весняних 

повеней) 

200,000 0,000 200,000 

8 Капітальний ремонт  мосту по вул. Новій  в   

м.Корюківка  Чернігівської області 

2639,125 1820,996     818,129 
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9 Енергоефективна реновація дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м.Корюківка 

Чернігівська область 

4744,127 4269,714 474,413 

10 Реконструкція  приміщень Корюківської 

гімназії з заміною віконних блоків та дверей  

на енергозберігаючі  по вул. Бульварній,5 в м. 

Корюківка Чернігівської області 

890,000 703,000 187,000 

11 

 

Реконструкція водогону в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 

12 Капітальний ремонт покрівлі Сядринського 

будинку культури та заміна віконних блоків 

по вул.Генерала Білого,84 в с.Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області 

678,937 603,499 75,438 

13 Капітальний ремонт станції біоочистки 

(розчистка ставка –накопичувача стічних вод) 

в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

350,000 0,000 350,000 

14 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт 

водогону в с. Наумівка Чернігівської області 

300,000 270,000 30,000 

15 Капітальний ремонт водогону в с.Буда 

Корюківського району Чернігівської області 

219,980 198,080 21,900 

  16 Проведення протиповеневих та 

культуртехнічних робіт на річці Сустра в с. 

Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області 

270,500 243,450 27,050 

  17 Реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення в підвальних приміщеннях 

Корюківської центральної районної лікарні по 

вул. Шевченка, 101 м. Корюківка 

Чернігівської області (з розподілом на дві 

черги:1-в осях 1-12) 

285,000 000,000 285,000 

  18 Заміна вікон та дверей на енергоефективні 

(реконструкція) в головному корпусі 

Корюківської центральної районної лікарні по 

вул. Шевченка,101  м.Корюківка Чернігівської 

області 

2100,000 1680,000 420,000 
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  19 Реконструкція приміщення пральні під морг 

Корюківської центральної районної лікарні по 

вул. Шевченка,101 м. Корюківка Чернігівської 

області 

315,000 252,000 63,000 

  20 Реконструкції системи теплопостачання по 

вул. Бульварна – пров. Зарічний м. Корюківка 

Чернігівської області   

1500,000 0,000 1500,000 

  21 Капітальний ремонт асбестоцементної 

покрівлі  житлового будинку за адресою 

провулок Бульварний 5-а в м. Корюківка 

460,000 0,000 460,000 

  22 

 

 

Реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. Шевченка,87 

м. Корюківка, Чернігівської області  

3412,624 2354,711 1057,913 

 23 Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

з енергоефективними заходами та створенням 

нового освітнього простору по вул. Шевченка, 

54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з 

виділенням черговості: І черга – зовнішнє 

утеплення; ІІ черга – заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга – 

внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТП; 

 

38000,000 26220,000 11780,000 

  24 Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в м. Корюківка  

Корюківського району Чернігівської області 

4315,744 1715,744 

 

2600,000 

 

  25 Виготовлення ПКД та будівництво сільської 

лікарської амбулаторії в с. Наумівка 

Чернігівської області 

250,000 0,000 250,000 

  26 Поточний ремонт тротуарів по вул. Вокзальній 

в м. Корюківка Чернігівської області 

200,000 0,000 200,000 

  27 Будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області 

1600,000 

 

0,000 1600,000 
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 28 Реконструкція приміщення інфекційного 

відділення Корюківської центральної районної 

лікарні з застосуванням енергозберігаючих 

технологій по вул.. Шевченка, 101 м. 

Корюківка Чернігівської області 

   454,000 0,000 454,000 

 29 Будівництво водогону по вул. Молодіжна в м. 

Корюківка Чернігівської області 

    600,000 0,000 600,000 

30 Будівництво майданчика для збору сміття по 

вул. Шевченка, 74, вул. Бульварна,19, пров. 

Бульварний,4-6 в м. Корюківка Чернігівської 

області 

    200,000 0,000 200,000 

 31 Реконструкція пологового відділення 

Корюківської центральної районної лікарні з 

застосуванням енергозберігаючих технологій 

по вул. Шевченка, 101 м. Корюківка 

Чернігівської області (з розподілом на 3 черги: 

2-га черга приміщення 2-го поверху в осях 

9/10-21) 

330,000 0,000 330,000 

32 Капітальний ремонт водогону по вул.. 

Шевченка в м. Корюківка Чернігівської 

області 

200,000 0,000 200,000 

33 Закупівля обладнання для облаштування 

місць для дозвілля (дитячих та спортивних 

майданчиків) 

200,000 0,000 200,000 

 ВСЬОГО 

 

74341,208 45347,820  28993,388 

                                           БЛАГОУСТРІЙ ГРОМАДИ 

№п/п Найменування об’єкту, робіт та заходів, що 

здійснюватимуться за планом (програмою) 

Обсяг фінансування на 2018 рік 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

                   тис. грн. 

1. Придбання контейнерів для сміття                          100,000 

2. Придбання гойдалок                          100,000 

3. Комплект відеоспостереження                          176,000 
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4. Капітальний ремонт тротуарів по вул. 

Шевченка 

                         1500,000 

5. інші                          5155,000 

6. Підтримка комунальних підприємств                           41345,000 

 ВСЬОГО:                            48376,000 

  

                                      КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ                                           

№п/п Найменування об’єкту, робіт та заходів, що 

здійснюватимуться за планом (програмою)  

     Обсяг фінансування на 2018 рік 

за рахунок коштів міського бюджету 

 

                   тис. грн. 

1. Капітальні видатки по комунальному 

підприємству Корюківської міської ради – 

КП «Корюківкаводоканал», в т.ч. 

                        480,000 

1.1. Придбання ліхтарів                        200,000 

1.2. Придбання шафи вуличного освітлення                        200,000 

1.3. інші                        80,000 

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, в т.ч. 

                       8218,000 

2.1. Співфінансування придбання шкільного 

автобусу 

                       800,000 

3. Міська рада(апарат), в т.ч.                         4316,000 

3.1. Встановлення меж міста і розроблення 

детального плану території 

                        700,000 

 Всього                        13014,000 

        УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ДОРІГ 

№п/п Найменування об’єкта Обсяг фінансування на 2018 рік 

1. Придбання дорожніх знаків 100,000 
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Загалом по програмі: 74341,208  48376,000 13014,000 4945,000 

                 

 

2. Придбання солі та піску для приготування 

суміші 

200,000 

3. Перевезення пісчано – сольової суміші 35,000 

4. Вивантаження та перевезення солі 35,000 

5. Приготування суміші 100,000 

6. Оплата поточних ремонтів доріг 4000,000 

7. Прибирання снігу спецтехнікою 300,000 

8. Посипання сіллю, піском тощо доріг 150,000 

9. Утримання доріг в належному санітарно – 

технічному стані (поливання водою) 

25,000 

 Всього 4945,000 
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