
                                               

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(одинадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2017 року                

м. Корюківка 

 

Про внесення змін до рішення другої  

позачергової сесії Корюківської міської ради   

сьомого  скликання від 12 січня 2017 року  

«Про міський бюджет на 2017 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 07 грудня 2017 року № 474, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а : 

  1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року «Про 

міський бюджет на 2017 рік», а саме: 

 - пункти 1, 2, 8 рішення викласти в новій редакції: 

 «1. Визначити на 2017 рік : 

- доходи  міського  бюджету у сумі 122841,7 тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 114651,7 тис. грн., доходи 



спеціального фонду міського бюджету 8190,0 тис. грн.  згідно з 

додатком  1 цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 128153,1 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  103515,1 тис. грн., 

видатки спеціального фонду міського бюджету 24638,0 тис. грн. згідно 

з додатком  3 до цього рішення; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн., у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 50,0 

тис. грн. згідно з додатком  4 цього рішення; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 16032,0 тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 16032,0тис. грн. 

згідно з додатком  2 до цього рішення.» 

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, в тому числі по загальному фонду 103515,1тис. 

грн. та  спеціальному 24638,0 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього 

рішення.» 

     «8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на 

реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29687,7 тис. грн.  згідно з 

додатком  7 до цього рішення.» 

 2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 до рішення,  виклавши їх в новій 

редакції. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  

 

Міський голова                                                                    Р.Р.Ахмедов 

 

 



Додаток   1

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 68447720 68347720 100000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 43946020 43946020 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 43936020 43936020

11020000 Податок на прибуток підприємств 10000 10000 0 0

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 10000 10000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 700000 700000 0 0

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 700000 700000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 5500000 5500000 0 0

14031900 Акцизний податок із ввезених на територію України 
підакцизних товарів 390000 390000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 5110000 5110000

18000000 Місцеві податки 18201700 18201700 0 0
18010000 Податок на майно 10373800 10373800 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (житлової нерухомості) 39000 39000

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
фізичних осіб (житлової нерухомості) 8000 8000

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (нежитлової нерухомості) 942000 942000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2740000 2740000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5625000 5625000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 189000 189000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 735000 735000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 20800 20800

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 75000 75000

18030000 Туристичний збір 18000 18000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18000 18000

18050000 Єдиний податок 7809900 7809900
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 795000 795000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6659900 6659900

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 355000 355000

19000000 Інші податки та збори 100000 0 100000 0

19010000 Екологічний податок 100000 100000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 67000 67000

19010201 Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 2000 2000

19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 31000 31000

20000000 Неподаткові надходження 2224000 893000 1331000 531000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 69000 69000 0 0

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств 3000 3000

21081100 Адміністративні штрафи 66000 66000

Доходи  міського бюджету на 2017 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення одинадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 07 грудня  2017 року "Про внесення 
змін до рішення  другої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року "Про міський 
бюджет на 2017 рік"

Код Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 787000 787000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 530000 530000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 530000 530000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 225000 225000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 225000 225000

22090000 Державне мито 29000 29000

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у т.ч. за оформ.док. на спадщину і 
дарування

24000 24000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів 5000 5000

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
місцевими радами

3000 3000

24000000 Інші неподаткові надходження 568000 37000 531000 531000
24060300 Інші надходження 37000 37000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 531000 531000 531000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 800000 800000

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 648000 648000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюдж. установами згідно з 
функ.повноважень 648000 648000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 152000 152000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними 
установами 152000 152000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 811800 40000 771800 771800
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  40000 40000

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 
грошові кошти, власники яких невідомі  

40000 40000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
771800

0
771800 771800

33010000 Кошти від продажу землі  771800 771800 771800

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 771800 771800 771800

40000000 Офіційні трансферти 51357713 45371013 5986700 5986700
41000000 Від органів державного управління 51357713 45371013 5986700 5986700

41020201
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я

6538800 6538800

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 7008800 2336300 4672500 4672500

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 20002200 20002200

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 13541800 13541800

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

3862700 2548500 1314200 1314200

41035000 Інші субвенції 380900 380900

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами

22513 22513

50000000 Цільові фонди 500 0 500 0

50110000 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 500 0 500

122841733 114651733 8190000 7289500

Секретар міської ради                                                                                                                 С.О.Олійник



Додаток   2

ФІНАНСУВАННЯ      МІСЬКОГО      БЮДЖЕТУ     НА     2017  РІК
грн.

1 3
600000 5361340
602000 5361340

602100 5361340

602400
0

5361340

Секретар міської ради                                                                                     С.О.Олійник

16447990-11086650

16031990

16372990

КОД Назва Разом Загальний 
фонд

6
16372990
16372990

На початок періоду

16447990

16031990

4945340

-16031990

2 5

416000

4
-11086650
-11086650

                     Спеціальний фонд

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

341000
16447990

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

до рішення одинадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 07 
грудня  2017 року "Про внесення змін до рішення  
другої позачергової сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 12 січня 2017 року "Про 
міський бюджет на 2017 рік"



Додаток   3

    

з них

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12

0100000 29062070 26165520 10662360 2245780 2896550 21091690 815700 0 0 20275990 20275990 50153760

0110000 29062070 26165520 10662360 2245780 2896550 21091690 815700 0 0 20275990 20275990 50153760

Х 0100 Х Державне управління 7451150 7451150 5100700 246400 0 909600 0 0 0 909600 909600 8360750

0110170 0170 0111 7316150 7316150 4990200 246400 909600 909600 909600 8225750

0110180 0180 0111 135000 135000 110500 135000
Х 1000 Х 9348950 9348950 5473370 1479810 0 819800 640200 0 0 179600 179600 10168750

0111010 1010 0910 9348950 9348950 5473370 1479810 819800 640200 179600 179600 10168750

Х 3000 Х 215400 215400 215400

0113200 3200 55000 55000 55000

0113202 3202 1030 55000 55000 55000

0113400 3400 160400 160400 160400
Х 4000 Х 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000

0114030 4030 0822 33000 33000 33000
Х 5000 Х 84400 84400 84400

0115050 5050 84400 84400 84400

Культура і мистецтво

Підтримка фізкультурно - 
спортивного руху

Філармонії,музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

бюджет 
розвитку

Всього

                                                                                          (грн.)

всього  видатки 
споживання оплата 

праці

Спеціальний фонд
Код програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ 
/ ТКАКБМС

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної 

програми або напрямку  видатків згідно з 
типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Корюківська міська рада (апарат)

видатки 
споживання Всього

4

Загальний фонд
            з   них

видатки 
розвитку

Видатки Корюківського міського бюджету на 2017 рік

комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Дошкільна освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Освіта

Організаційне, інформативно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів

Інші видатки на соц.захист населення

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Фізична культура і спорт

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
республіканського АРК та обласного 
значення

видатки 
розвиткуоплата праці

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

до рішення одинадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 07 грудня  2017 року "Про внесення 
змін до рішення  другої позачергової сесії Корюківської міської 
ради від 12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 2017 рік"



0115051 5051 0810 84400 84400 84400

Х 6000 Х 6218920 3542370 0 519570 2676550 3767300 0 0 0 3767300 3767300 9986220

0116060 6060 0620 3542370 3542370 519570 3529300 3529300 3529300 7071670

0116130 6130 0620 2676550 2676550 238000 238000 238000 2914550

Х 6300 Х 0 0 0 0 0 14089130 0 0 0 14089130 14089130 14089130

0116310 6310 0490 1982830 1982830 1982830 1982830

0116410 6410 0470 11456300 11456300 11456300 11456300

0116430 6430 0443 650000 650000 650000 650000

Х 6600 Х 5240700 5120700 0 0 120000 82060 15000 0 0 67060 67060 5322760

0116610 6610 0451 120000 120000 120000

0116650 6650 0456 5120700 5120700 82060 15000 67060 67060 5202760

Х 7000 Х 119650 119650 88290 0 0 0 0 0 0 0 0 119650

0117010 7010 0320 119650 119650 88290 119650

Х 7300 Х 100000 0 0 0 100000 20800 0 0 0 20800 20800 120800

0117310 7310 0421 100000 100000 20800 20800 20800 120800

0117500 7500 0411 27000 27000 27000

0117400 7400 Х 1242500 0 0 0 1242500 1242500 1242500

0117470 7470 0490 1242500 1242500 1242500 1242500

Х 7800 Х 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000

0117810 7810 0320 40000 40000 40000

Х 8000 Х 182900 182900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829000118010 8010 0133 0
0118600 8600 0133 182900 182900 182900

Місцева пожежна охорона

Сільське і лісове господарство, 
рибне господарство та мисливство

Видатки, не віднесені до основних 
груп

Будівництво

Транспорт, дорожнє господарство, 
телекомунікації та інформатика

Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Проведення заходів із землеустрою

Інші видатки

Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Інші послуги, пов’язані з 
економічною діяльністю

Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання

Благоустрій міст, сіл, селищ      

Житлово - комунальне господарство

Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг

Фінансова підтримка регіональних 
всеукраїнських організацій 
фізкультурно - спортивної 
спрямованості для проведення 
навчально - тренувальної та 
спортивної роботи

 Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства  

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

Резервний фонд

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування  

Реалізація інвестиційних проектів



Х 9100 Х 160500 160500 0 0 0 0 160500

0119140 9140 0540 100000 100000 100000

0119180 9180 0133 60500 60500 60500
29062070 26165520 10662360 2245780 2896550 21091690 815700 0 0 20275990 20275990 50153760
31469840 31469840 0 0 0 85000 0 0 0 85000 85000 31554840

0118120 8120 0180 256500 256500 256500

0118370 8370 0180 25000 25000 85000 85000 85000 110000

0118390 8390 0180 13541800 13541800 13541800

0118680 8680 0180 262000 262000 262000
0118800 8800 0180 17384540 17384540 17384540

1000000 42983173 42983173 27217849 4665405 0 3461300 139800 25000 0 3321500 3301500 46444473

1010000 42983173 42983173 27217849 4665405 0 3461300 139800 25000 0 3321500 3301500 46444473

Х 1000 Х 37289240 37289240 23313656 4287240 0 251600 33600 0 0 218000 218000 37540840

1011010 1010 0910 1677960 1677960 758500 277700 58300 21800 36500 36500 1736260

1011020 1020 0921 31510463 31510463 20192754 3743040 173300 11800 161500 161500 31683763

20002200 20002200 16395300 20002200

1011090 1090 0960 1914317 1914317 1031252 186390 20000 20000 20000 1934317

1011170 1170 0990 385165 385165 263465 2000 385165

1011190 1190 0990 656885 656885 502620 3000 656885

1011200 1200 0990 752490 752490 296550 33000 752490

1011210 1210 0990 391960 391960 268515 42110 391960

Додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного та 
культурного розвитку регіонів

Цільові фонди

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Освіта

Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

Інша діяльність у сфері  охорони 
навколишнього природного 
середовища

Разом   видатків       

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

Реверсна дотація

Інші субвенції

Міжбюджетні трансферти

Здійснення централізованого 
господарського обслуговування

Утримання інших закладів освіти

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

в тому числі за рахунок освітньої 
субвенції

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в 
галузі освіти

Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку

Дошкільна освіта



Х 4000 Х 5043314 5043314 3385114 378165 0 244600 106200 25000 0 138400 118400 5287914

1014030 4030 0822 274300 274300 274300

1014070 4070 0827 361820 361820 228380 20230 30600 3200 27400 27400 392420

1014090 4090 0828 2069880 2069880 1348550 243140 129000 53000 76000 56000 2198880

1014100 4100 0960 2337314 2337314 1808184 114795 85000 50000 25000 35000 35000 2422314

Х 5000 Х 650619 650619 519079 0 0 0 0 0 0 0 0 650619

1015030 5030 650619 650619 519079 650619

1015031 5031 0810 650619 650619 519079 650619

Х 63000 Х 2965100 0 0 0 2965100 2965100 2965100

1016310 6310 0490 1239600 1239600 1239600 1239600

1016410 6410 0470 1725500 1725500 1725500 1725500

103515083 100618533 37880209 6911185 2896550 24637990 955500 25000 0 23682490 23662490 128153073

Секретар міскої ради С.О.Олійник

Фізична культура і спорт

Будівництво

Культура і мистецтво

Всього   видатків       

Утримання та навчально - 
тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних шкіл

Розвиток дитячо - юнацького та 
резервного спорту

Музеї і виставки
Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу

Філармонії,музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території

Школи естетичного виховання

Реалізація інвестиційних проектів



Додаток   4

грн

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

Всього
У т.ч. 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 50000 50000 50000 50000

0118100 8100

Надання та повернення 
пільгового довгострокового 

кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 

житла

50000 50000 50000 50000

0118106 8106 1060
Надання державного пільгового 

кредиту індивідуальним 
сільським забудовникам

50000 50000 50000 50000

Всього 50000 50000 50000 50000

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ    /     
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення одинадцятої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 07 грудня  2017 
року "Про внесення змін до рішення  другої 
позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 12 січня 2017 року "Про міський бюджет 
на 2017 рік"

Повернення кредитів до міського  бюджету  та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2017 році

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 
виконавця бюджетної програми 
або напрямку видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
 ТКВКБМС  

Надання кредитів Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.О.Олійник

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



                Міжбюджетні трансферти з міського бюджету на 2017 рік

Реверсна дотація

Додаткова дотація з 
державного бюджету 

місцевим бюджетам на 
здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров'я

Медична субвенція Інші субвенції

загальний фонд загальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд загальний фонд

0118120 0118680 0118370 0118370 0118390 0118800

256500 25000 85000 366500
200000 200000

262000 13541800 17171040 30974840

13500 13500

256500 262000 25000 85000 13541800 17384540 31554840

Секретар міської ради                                                                                                                        С.О.Олійник

ВСЬОГО:

Дотації

Назва бюджету 
адміністративно-

територіальної одиниці

Сільський бюджет 
Олександрівська с/р

до рішення одинадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 
07 грудня  2017 року "Про внесення змін до 
рішення  другої позачергової сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 12 січня 2017 
року "Про міський бюджет на 2017 рік"

Обласний бюджнт

Субвенції

Районний бюджет 

Державний бюджет

РАЗОМ

Додаток   5

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 

економічного та культурного розвитку 
регіонів



Додаток  6

Перелік об"єктів,які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку 
                             по Корюківській міській раді  у 2017 році

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця бюджетної програми або 

напрямку видатків з типовою відомчою / ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС коштів згідно з типовою 

відомчою\тимчасовою класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету

Назва обєктів  відповідно до проектно-кошторисної документації 
тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об"єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об"єктів на 

майбутня роки

Разом видатків на поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Міська рада (апарат) 20360990

0111070 1070 0111

Організаційне, інформативно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів Капітальні видатки 909600

0111010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки 179600
0116060 6060 0620 Благоустрій міст, селищ, сіл Капітальні видатки 3529300

0116130 6130 0620

 Забезпечення функціонування 
комбінатів комунальних підприємств, 
районних виробничих об'єднань та 
інших підприємств, установ та 
організацій житлово-комунального 
господарства  Капітальні видатки 238000

0116310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція системи гарячого водопостачання (Д/с 
№1) 64830

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Виготовлення ПКД та будівництво вуличного 

водогону по вул.Молодіжній м.Корюківки 478000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Виготовлення ПКД "Реконструкція адмінприміщення 
Корюківської ЖЕК під центр надання 
адміністративних послуг по  вул.Шевченка, 87 
м.Корюківка Чернігівської області" 82000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Реконструкція адмінприміщення Корюківської ЖЕК 

по вул. Г.Костюк, 16 м.Корюківка Чернігівської області 783000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території Реконстукція частини адмінприміщень Корюківської 

міської ради по вул.Бульварній,6 м.Корюківка 545000

0116310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території ПКД на будівництво (реконструкцію) 

інфраструктурних об’єктів в с.Бреч 30000

0116410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів

Реконструкція дороги по вул.Шевченка пк17+50 - 
пк19+50 в м.Корюківка, Корюківського району, 
Чернігівської області 890000

0116410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів Капітальні видатки 5256100

0116410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів

Реконструкція приміщення Корюківського дошкільно - 
навчального закладу № 4 "Веселка" екологічно - 
натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 
м.Корюківка Чернігівської області 1067200

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво артезіанської свердловини для питного 
водопостачання з використанням енергоощадного 
обладнання в с.Сядрине 2600000

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул. 
Генерала Білого від КТП-386 в с.Сядрине, 
Корюківського району, Чернігівської області 143000

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул. 
Магістральна та вул. Шкільна від КТП-19 в с.Соснівка, 
Корюківського району, Чернігівської області 140000

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул. 
Довженка від КТП-427 в с.Хотіївка, Корюківського 
району, Чернігівської області 280000

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення по вул. 
Гагаріна від КТП-447 та КТП-37 в с.Забарівка, 
Корюківського району, Чернігівської області 510000

0116410 6410 0470
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення в с. 
Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області 570000

0116430 6430 0443
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

Встановлення меж міста і розроблення детального 
плану території 650000

0116650 6650 0456
Утримання та розвиток 
інфраструктури доріг Капітальні видатки 67060

0117310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою Капітальні видатки 20800

0117470 7470 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 1242500

0118370 8370

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного та 
культурного розвитку регіонів Капітальні видатки 85000

1000000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 3301500

1011010 1010 0910 Дошкільна освіта Капітальні видатки 36500

до рішення одинадцятої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 07 грудня  2017 року "Про внесення 
змін до рішення  другої позачергової сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 12 січня 2017 року "Про міський бюджет на 
2017 рік"



1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 161500

1011090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 20000

1014070 4070 0827 Музеї і виставки Капітальні видатки 27400

1014090 4090 0828
Палаци і будинки культури, клуби та 
інші заклади клубного типу Капітальні видатки 56000

1014100 4100 0960 Школи естетичного виховання Капітальні видатки 35000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД по реконструкції системи теплопостачання з 
встановленням енергозберігаючих твердопаливних 
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка 
Корюківського району Чернігівської області 28200

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція системи теплопостачання з 
встановленням енергозберігаючих твердопаливних 
котлів в ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Гагаріна , 35 с.Забарівка 
Корюківського району Чернігівської області 195000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

Реконструкція приміщень Корюківської гімназії з 
заміною віконних блоків та дверей на енергозберігаючі 
по вул. Бульварній,5 в м.Корюківка Чернігівської 
області 16500

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД на реконструкцію Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 
"Новий освітній простір" 225000

1016310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

ПКД та  будівництво футбольного поля зі штучним 
покриттям в Корюківській гімназії 774900

1016410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів Капітальні видатки 173000

1016410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
ПКД на будівниство спортивного майданчику в 
Корюківській ЗОШ І -ІІ ст № 4 20000

1016410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів

Будівництво спортивного багатофункціонального 
майданчика з поліуритановим покриттям в 
Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст № 4 по вулиці Шевченка, 
116а, м.Корюківка Чернігівської області 1532500
Всього бюджет розвитку: 23662490

Секретар міської ради                                                                                                              С.О.Олійник



Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код КПКВКМБ /   
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця 
бюджетної програми або напрямку видатків з типовою відомчою / 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС коштів згідно з типовою відомчою\тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд Всього

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат)

0113200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 40000 40000

0113202 3202 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 
яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій 
населення»на 2017 рік

55000 55000

0113400 3400 Інші видатки на соц.захист населення 146000 0 146000

0113401 3401 1090

Інші видатки на соціальний захист населення «Соціальний захист  окремих категорій населення на 2017 
рік»

101000 101000

0113402 3402 1090

Інші видатки на соціальний захист населення
"Підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради"

30000 30000

0113403 3403 1090

Інші видатки на соціальний захист населення "Програма модернізації систем теплопостачання, 
газопостачання житлових будинків м.Корюківка на 2017 
рік"

15000 15000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ
"Організація та проведення у 2017 році громадських робіт 
для населення Корюківської міської ради"

85000 85000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ
«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2017рік", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2017 рік"

3542370 3408300 6950670

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2017 рік"

121000 121000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

"Програма раціонального використання та охорони водних 
ресурсів Корюківської міської ради на 2017 рік"

150000 150000

0116060 6060 0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

"Програма забезпечення пожежної безпеки на території 
Корюківської міської ради на 2017 - 2018 роки"

40000 40000

0116130 6130 0620

 Забезпечення функціонування комбінатів 
комунальних підприємств, районних 
виробничих об'єднань та інших підприємств, 
установ та організацій житлово-комунального 
господарства  

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки"

2676550 238000 2914550

0116310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2017рік", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2017 рік"

1982830 1982830

0116410 6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2017рік", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2017 рік"

11456300 11456300

0116610 6610 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту «Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2017рік

120000 120000

0116650 6650 0456

Утримання доріг та розвиток інфрастуктури  
доріг «Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2017рік

5120700 82060 5202760

0117010 7010 0320
Місцева пожежна охорона "Місцева пожежна охорона у сільській місцевості 

Корюківської громади на 2017 рік"
119650 119650

0117470 7470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки"

1242500 1242500

0117500 7500 0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2017 рік

27000 27000

0117810 7810 0320

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2017 рік"

40000 40000

0118100 8100
Надання та повернення пільгового 

довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

50000 0 50000

0118106 8106 1060 Надання державного пільгового кредиту 
індивідуальним сільським забудовникам

Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на 
території Корюківської міської ради

50000 50000

0118600 8600 0133
Інші видатки 131900 0 131900

0118601 8601 0133
Інші видатки 

"Членські внески" на 2017 рік 5200 5200

0118602 8602 0133

Інші видатки
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 
2017 рік

81700 81700

0118603 8603 0133

Інші видатки
"Програма стимулювання створення, фінансової 
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та впровадження енергозбереження в будинках 
ОСББ на 2017 - 2019 роки"

45000 45000

0118370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного та культурного розвитку регіонів

"Програма сприяння діяльності управління соціального 
захисту населення Корюківської районної державної 
адміністрації щодо покращення обслуговування населення 
на 2017 рік"

15000 15000

0118370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного та культурного розвитку регіонів "Програма фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі 
Чернігівської області на виготовлення ПКД по 
капітальному ремонту приміщення управління на 2017 рік"

85000 85000

0118370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного та культурного розвитку регіонів Комплексна програма з реалізації міграційної політики 

Корюківського районного сектору Управління Державної 
міграційної Служби України в Чернігівській області на 
2017 рік

10000 10000

РАЗОМ 12314170 17373490 29687660

до рішення одинадцятої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 07 грудня  2017 року "Про 
внесення змін до рішення  другої 
позачергової сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 12 січня 2017 року 
"Про міський бюджет на 2017 рік"

               Секретар міської ради                                                                                                      С.О.Олійник

                                                                                                                                                                     (грн.)
     Перелік  місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

Додаток 7



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(одинадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07  грудня  2017 року  

м. Корюківка 

  

Про  внесення змін до рішення восьмої  сесії  

Корюківської  міської ради сьомого  скликання  

від 09 серпня 2017 року «Про затвердження  

переліку об’єктів, що будуть фінансуватися за  

рахунок коштів субвенції з державного бюджету  

на формування інфраструктури об’єднаної громади» 

 

        

 Враховуючи витяг з протоколу №21 засідання Комісії, спеціально 

утвореної при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово–

комунального господарства України, з розгляду поданих виконавчими 

комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних  територіальних 

громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

від 28 листопада 2017 року, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

 1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09 серпня 2017 року «Про затвердження переліку 

об’єктів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на формування інфраструктури об’єднаної громади», затвердивши 

додаток у новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного  розвитку  міста. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов             



                                                                     

 

       Додаток  

      до рішення одинадцятої позачергової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання  

від 07 грудня  2017 «Про  внесення змін до  

рішення восьмої  сесії Корюківської  міської ради  

сьомого  скликання від 09 серпня 2017 року  

«Про затвердження переліку об’єктів, що будуть  

фінансуватися за рахунок коштів субвенції  

з державного бюджету на формування  

інфраструктури об’єднаної громади» 

     

             тис.грн. 

Назва об’єкту Загальний 

фонд, сума 

Спеціальний 

фонд, сума 

Разом 

Будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання з використанням 
енергоощадного обладнання в с.Сядрине, 

Корюківського району, Чернігівської області 2293,8  2293,8 
Придбання машини дорожньої комбінованої 
МДКЗ з піскорозкидальним обладнанням та 

поворотним відвалом 42,5 1957,5 2000,0 

Придбання трактора з  відвалом ОТ.ОО  621,0 621,0 

Придбання екскаватора  1450,0 1450,0 
Придбання напівпричепа тракторного з  

гідроманіпулятором  514,0 514,0 
ПКД та будівництво ПЛІ-0,4кВ вуличного 

освітлення по вул. Довженка від КТП-427 в 

с.Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської 
області  130,0 130,0 
 2336,3 4672,5 7008,8 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           С.О.Олійник 



 
                                                        УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(одинадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

  

07 грудня   2017 року 

м.Корюківка 
 

 

Про внесення змін до рішення  другої  

позачергової сесії Корюківської  міської ради  

сьомого скликання  від 12 січня 2017 року   

«Про затвердження Програми «Фінансова  

підтримка громадських організацій інвалідів,  

ветеранів, учасників війни та інших категорій 

населення» на 2017 рік» 
 

 

 Розглянувши   рішення  виконавчого комітету міської ради  від 07 

грудня 2017 року № 476,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста та постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 

законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та  регламенту, керуючись ст.ст.26,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

  

 1.Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання  від 12 січня 2017 року  «Про затвердження 

Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2017 рік», а 

саме: 

 1.1.Встановити загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми в розмірі 61,1тис.грн. 

      1.2. Розділ 5 Програми доповнити абзацом наступного змісту: 

« - придбання матеріалів для  поточного ремонту приміщення, яке перебуває  

в користуванні Корюківської районної організації ветеранів». 

 1.3. В  абзаці другому розділу 7 Програми цифру «48 тис.грн.» замінити 

на «61,1 тис.грн.»  



 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова         Р.Р.Ахмедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (одинадцята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2017 року       

м. Корюківка 
 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки в межах  

села Наумівка, Корюківського району, 

Чернігівської області 
 

 Відповідно до статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 1468/20206, з метою визначення параметрів забудови земельної 

ділянки, що знаходяться на території села Наумівка, Корюківського району, 

Чернігівської області, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, керуючись  

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада в и р і ш и л а :  

 

 1. Розробити детальний план території на земельну ділянку площею 

орієнтовно 0,30 га, яка планується для будівництва лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Наумівка, вул. Бородавка. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.Р. Ахмедов 



 
                                                         УКРАЇНА 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Корюківський район 

Чернігівська область  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(одинадцята  позачергова сесія сьомого скликання) 

 

07 грудня 2017 року 

м. Корюківка 

 

Про звернення депутатів  

Корюківської міської ради до  

Кабінету Міністрів України 

 

 

 З метою стабільного розвитку лісового господарства громади та 

зниження соціальної напруги в трудових колективах підприємств 

лісогосподарського сектору економіки, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада в и р і ш и л а :  

  

 1. Схвалити текст звернення депутатів Корюківської міської ради, що 

додається.  

  

 2. Направити звернення депутатів Корюківської міської ради до 

Кабінету Міністрів України.  

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  

ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р.Ахмедов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабінету Міністрів України 

 

 

 

Звернення  

депутатів Корюківської міської ради 

щодо перегляду та доопрацювання Стратегії 

реформування лісового господарства на період до 2022 року 

 

 Враховуючи  лист - звернення працівників державного підприємства  

«Корюківське лісове господарство» щодо  можливих негативних наслідків від 

реалізації напрямків схваленої Урядом 15 листопада 2017 року Стратегії 

реформування лісового господарства на період до 2022 року (далі - Стратегії) 

депутати Корюківської  міської ради  вкрай стурбовані подальшою долею 

лісової галузі. 

 Прийняття зазначеного варіанту Стратегії без громадського обговорення 

несе сукупність ризиків для лісової галузі України. Насамперед це пов’язано із 

посиленням ролі центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері лісового господарства, що суперечить 

проголошеному Президентом України та Верховною Радою України курсу на 

децентралізацію і зростання ролі органів місцевого самоврядування. 

 Занепокоєння викликає і той факт, що у перспективі передбачається 

створення на базі діючих лісогосподарських підприємств одного суб’єкта 

господарювання, адже це призведе до ліквідації лісгоспів та відповідного 

скорочення їх працівників. 

 Разом із тим, 14 вересня 2017 року на колегії Державного агентства 

лісових ресурсів України було розглянуто, обговорено та схвалено проект 

Стратегії реформування лісового господарства, що розроблявся та 

опрацьовувався з фахівцями лісового господарства, науковцями, 

громадськістю, міжнародними експертами, але з невідомих причин не був 

взятий до уваги Кабінетом Міністрів України. 

 Також на державному рівні на сьогодні не вирішено питання 

фінансування лісогосподарських заходів за бюджетною програмою 2805060 

«Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в 

лісовому фонді» для південних областей, які на сьогоднішній день мають 

заборгованість з виплати заробітної плати, змушені відправляти працівників у 

відпустку без збереження заробітної плати, працювати в умовах скороченої 

тривалості робочого часу. Така ситуація спостерігається уже майже два роки. 

 У зв’язку з цим, держлісгоспи північних областей України змушені 

надавати їм фінансову допомогу. Всі звернення з порушеного питання щодо 

відновлення державного фінансування не дали позитивного результату. 



 Депутати Корюківської  міської  ради підтримують пропозиції та вимоги 

спеціалістів лісової галузі та громадськості з порушених питань та 

наполегливо просять: 

 -відновити фінансування лісогосподарських заходів за бюджетною 

програмою 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і 

захист лісів в лісовому фонді»; 

 -відмовитися від приватизації або передачі державних 

лісогосподарських підприємств у концесію; 

 -не допустити створення єдиного лісогосподарського підприємства на 

базі діючих державних підприємств та ліквідації їх як юридичних осіб; 

 -переглянути та доопрацювати рішення Уряду від 15 листопада 2017 

року «Щодо схвалення Стратегії реформування лісового господарства» та 

запропонувати нову, розроблену із залученням фахівців лісової галузі та 

схваленої міжнародними експертами, редакції Стратегії реформування 

лісового господарства на період до 2022 року для широкого обговорення в 

фахових колах і суспільстві та подальшого обов’язкового узгодження її з 

громадськими організаціями; 

 -розглянути можливість підпорядкування Держлісагентства 

безпосередньо Кабінету Міністрів України та виведення його зі сфери 

управління Міністра аграрної політики та продовольства України; 

 -при прийнятті Закону України «Про державний бюджет України на 

2018 рік» визначити Державне агентство лісових ресурсів України головним 

розпорядником бюджетних коштів. 

  

 

 

 

Схвалено на пленарному засіданні  

одинадцятої позачергової сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 07  грудня 2017 року 
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