
       

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання)  

 

24 січня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 1-21/VIІ 
 

 

«Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про міський бюджет на 2019 рік»  

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік. 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

   «1. Визначити на 2019 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 165 070 615 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету  161 684 765 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  3 385 850 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

-  видатки міського  бюджету у сумі 177 101 015 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  150 471 765 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   26 629 250 гривень; 

 

-  повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

17420 гривень; 

      



- надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 57 420 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 40 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  17 420 гривень; 

 

-  профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  11 373 000 

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  11 373 000 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 
 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 
 

-  резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що 

становить 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 
 

      5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 29 648 020 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.» 

  

      2. Внести зміни до додатків1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх 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.  

 

 

Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК 
 



Додаток   1

грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 113615000 113270000 345000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 74570000 74570000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 74570000 74570000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 6300000 6300000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 5300000 5300000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1000000 1000000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7750000 7750000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

850000 850000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3900000 3900000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3000000 3000000

18000000 Місцеві податки 24650000 24650000 0 0
18010000 Податок на майно 14270000 14270000 0 0

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (житлової нерухомості) 100000 100000

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки з 
юридичних осіб (нежитлової нерухомості) 1350000 1350000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3420000 3420000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 8400000 8400000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 200000 200000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 650000 650000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000 25000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 125000 125000

18030000 Туристичний збір 30000 30000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30000 30000

18050000 Єдиний податок 10350000 10350000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 600000 600000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9100000 9100000

18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 650000 650000

19000000 Інші податки та збори 345000 0 345000 0

19010000 Екологічний податок 345000 0 345000

19010101 Надходження від викидів забр. речовин в атмосферне повітря 
стац. джер. забруднення 240000 240000

19010201 Надходження від скидів забр. речовин безпосередньо у водні 
об'єкти 5000 5000

19010301 Надходження від розміщення відходів у спец. відведених для 
цього місцях чи на об'єктах 100000 100000

20000000 Неподаткові надходження 4190850 1270000 2920850 1700000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25000 25000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 25000 25000

Доходи  Корюківського міського бюджету на 2019 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення двадцять першої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від  24 січня 2019 року "Про внесення змін до 
рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 
від 20 грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1230000 1230000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 900000 900000 0 0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 900000 900000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 300000 300000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. та 
ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 300000 300000

22090000 Державне мито 20000 20000

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

10000 10000

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням паспортів 10000 10000

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

10000 10000

24000000 Інші неподаткові надходження 1715000 15000 1700000 1700000
24060300 Інші надходження 15000 15000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 1700000 1700000 1700000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1220850 1220850

25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 1030850 1030850

25020000 Інші джерела власних надходжень бюдж. установ 190000 190000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000 0 100000 100000

33010000 Кошти від продажу землі  100000 100000 100000

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 100000 100000 100000

50000000 Цільові фонди 20000 0 20000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 20000 0 20000

Разом 117925850 114540000 3385850 1800000
40000000 Офіційні трансферти 47144765 47144765 0 0
41000000 Від органів державного управління 47144765 47144765 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 44977600 44977600

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 33352900 33352900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 11624700 11624700

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1540000 1540000

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 
бюджету

1540000 1540000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 627165 627165 0 0

41051200
Субвенція з місевого бюджету  на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

131200 131200

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

495965 495965

0

ВСЬОГО 165070615 161684765 3385850 1800000 0

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

Фінансування Корюківського міського бюджету на 2019 рік

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 12070400 -11173000 23243400 22990600
208000 12070400 -11173000 23243400 22990600
208100 12070400 200000 11870400 11617600

208400 0 -11373000 11373000 11373000

600000 12070400 -11173000 23243400 22990600
602000 12070400 -11173000 23243400 22990600

602100 12070400 200000 11870400 11617600

602400 0 -11373000 11373000 11373000

12070400 -11173000 23243400 22990600

Секретар міської ради                                                                                     С.ОЛІЙНИК

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

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

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

до рішення двадцять першої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  24 

січня 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 20 грудня 2018 року  "Про міський 

бюджет на 2019 рік"

На початок періоду



Додаток   3

    Розподіл видатків Корюківського міського бюджету на 2019 рік
(грн)

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

0100000 79523165 74747865.00 24660489 4048150 4572300 14481250 12912600 1368650 0 260000 12912600 94004415

0110000 61279165.00 56503865.00 24660489 4048150 4572300 14481250 12912600 1368650 0 260000 12912600 75760415.00

Х 0100 Х Державне управління 16752100 16749100 11787000 328600 0 600000 600000 0 0 0 600000 17352100

0110150 0150 0111 15004400 15001400 10931100 328600 600000 600000 600000 15604400

0110160 0160 0111 1049200 1049200 855900 1049200

0110180 0180 0133 698500 698500 698500
Х 1000 Х 14372100 14372100 8658000 2046550 0 1320850 370000 950850 0 0 370000 15692950

0111010 1010 0910 14372100 14372100 8658000 2046550 1320850 370000 950850 370000 15692950

Х 2000 Х 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000

0112110 2110 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000

0112111 2111 0726 600000 600000 600000

Х 3000 Х 5639365 5639365 4215489 68000 0 0 0 0 0 0 0 5639365

0113190 100000 100000 100000

0113192 3192 1030 100000 100000 100000

0113240 3240 5539365 5539365 4215489 68000 0 0 0 0 0 0 0 5539365

0113241 3241 1090 5259365 5259365 4215489 68000 5259365

0113242 3242 1090 280000 280000 280000

Х 6000 Х 12489500 8116200 0 1605000 4373300 1260000 1260000 0 0 0 1260000 13749500

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші заклади та заходи

Житлово - комунальне господарство

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

видатки споживання 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Всього
Разом

до рішення двадцять першої позачергової сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від  24 січня 2019 року "Про внесення змін до 
рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"

оплата праці
Всього

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми або 
напрямку  видатків згідно з Типовою програамною класифікацією 

видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

4

Корюківська міська рада (апарат)

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

видатки розвиткувидатки 
розвитку

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

Соціальний захист ветеранів війни та праці

            з   них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

Надання дошкільної освіти

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Первинна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги



0116010 6010 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово - комунального господарства



0116013 6013 0620 400000 400000 400000

0116020 6020 0620 4373300 4373300 4373300

0116030 6030 0620 7716200 7716200 1605000 1260000 1260000 1260000 8976200

Х 7000 Х 11176100 10977100 0 0 199000 10755400 10682600 72800 0 60000 10682600 21931500

0117100 7100 Х 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000

0117130 7130 0421 200000 200000 200000

0117300 7300 Х 9022600 9022600 0 0 0 9022600 9022600

0117310 7310 0443 600000 600000 600000 600000

0117320 7320 0443 35000 35000 0 0 0 35000 35000

0117321 7321 0443 35000 35000 35000 35000

0117350 7350 0443 800000 800000 800000 800000

0117360 7360 0 0 0 0 0 7587600 7587600 0 0 0 7587600 7587600

0117363 7363 0490 650000 650000 650000 650000

0117367 7367 0490 6937600 6937600 6937600 6937600

0117400 7400 Х 10799000 10600000 0 0 199000 1500000 1500000 0 0 0 1500000 12299000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117442 7442 0456 10600000 10600000 1500000 1500000 1500000 12100000

0117600 7600 Х 177100 177100 0 0 0 232800 160000 72800 0 60000 160000 409900

0117650 7650 0490 150000 150000 50000 50000 50000 200000

0117660 7660 0490 50000 50000 50000 50000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи співфінансування)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Транспорт, транспортна інфраструктура, 
дорожнє господарство

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги   

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Здійснення заходів із землеустрою

Виконання інвестиційних проектів

Інші програми та заходи, пов’язані з 
економічною діяльністю

Організація благоустрою населених пунктів

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток інших об’єктів  транспортної  
інфраструктури

Будівництво об’єктів соціально- культурного призначення

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво та регіональний ровиток

Економічна діяльність

Будівництво освітніх установ та закладів

Виконання інвестиційних проектівв рамкахреалізації 
заходів, спрямованихна розвиток системи охорони 
здоров’я у сільській місцевості (включаючи 
співфінансування)



0117670 7670 0490 60000 60000 60000 60000

0117680 7680 0490 7100 7100 7100

0117690 7690 х 20000 20000 72800 0 72800 0 60000 0 92800

0117691 7691 0490 72800 72800 60000 72800

0117693 7693 0490 20000 20000 20000

Х 8000 Х 250000 50000 0 0 0 545000 0 345000 0 200000 0 795000

0118100 8100 х 50000 50000 0 0 0 545000 0 345000 0 200000 0 595000

0118110 8110 0320 50000 50000 50000

0118340 8340 0540 545000 345000 200000 545000

0118700 8700 0133 200000 200000
79523165 74747865 24660489 4048150 4572300 14481250 1368650 0 260000 12912600 94004415
18244000 18244000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18244000

0119110 9110 0180 3304300 3304300 3304300

0119410 9410 0180 11624700 11624700 11624700
0119770 9770 0180 3315000 3315000 3315000

0600000 70948600 70948600 45535050 6377350 0 12148000 11878000 270000 0 0 11878000 83096600

0610000 70948600 70948600 45535050 6377350 0 12148000 11878000 270000 0 0 11878000 83096600

Х 1000 Х 62930500 62930500 41312750 5773550 0 3262000 3084000 178000 0 0 3084000 66192500

0611010 1010 0910 1796000 1796000 1065750 137100 107000 7000 100000 7000 1903000

0611020 1020 0921 49421700 49421700 32436000 4821900 1056000 1050000 6000 1050000 50477700

0611090 1090 0960 3010700 3010700 1759900 280330 13000 12000 1000 12000 3023700
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Резервний фонд

Захист населення і територій від назвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру

Природоохоронні заходи за рахунок цільвих фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

Надання дошкільної освіти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Субвенція з місцевого бюджету на сдійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Інша діяльність

Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування

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

Реверсна дотація

Інша економічна діяльність

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

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Разом   видатків       



0611100 1100 0960 4045800 4045800 2875000 307720 70000 70000 4115800

Надання спеціалізованої освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)



0611150 1150 0990 630000 630000 482100 16900 630000

0611160 1160 4026300 4026300 2694000 209600 0 2016000 2015000 1000 0 0 2015000 6042300

0611161 1161 0990 3746300 3746300 2694000 209600 16000 15000 1000 15000 3762300

0611162 1162 0990 280000 280000 2000000 2000000 2000000 2280000

Х 4000 Х 6592100 6592100 3413300 603800 0 422000 330000 92000 0 0 330000 7014100

0614030 4030 0824 1616200 1616200 950000 114200 167000 167000 167000 1783200

0614040 4040 0824 850900 850900 390000 51100 12000 12000 862900

0614060 4060 0828 3685000 3685000 2073300 438500 243000 163000 80000 163000 3928000

0614080 4080 440000 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440000

0614082 4082 0829 440000 440000 440000

Х 5000 Х 1426000 1426000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1460000

0615010 5010 х 270000 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270000

0615011 5011 0810 212000 212000 212000

0615012 5012 0810 58000 58000 58000

0615030 5030 1156000 1156000 809000 0 0 34000 34000 0 0 0 34000 1190000

0615031 5031 0810 1156000 1156000 809000 34000 34000 34000 1190000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 8430000 8430000 0 0 0 8430000 8430000

0617300 7300 0 0 0 0 0 8430000 8430000 0 0 0 8430000 8430000

0617321 7321 0443 7795000 7795000 7795000 7795000

0617360 0 0 0 0 0 635000 635000 0 0 0 635000 635000

0617363 7363 0490 635000 635000 635000 635000

150471765 145696465 70195539 10425500 4572300 26629250 24790600 1638650 0 260000 24790600 177101015

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Проведення спортивної роботи в регіоні

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота 
комунальних дитячо - юнацьких спортивних товариств

Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Фізична культура і спорт

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально - економічного розвитку 

територій (включаючи співфінансування)

Будівництво і регіональний розвиток

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Інші програми, заклади та заходи в сфері освіти

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля  та інших клубних закладів

Культура і мистецтво

Економічна діяльність

Забезпечення діяльності бібліотек

Виконання інвестиційних проектів

Будівництво освітніх установ та закладів 

Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва



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) 40000 57420 0 -17420 -17420 40000 40000

0118800 8800 Кредитування 40000 17420 0 57420 0 -17420 0 -17420 40000 0 0 40000

0118830 8830
Довгострокові кредити 

індивідуальним  забудовникам на 
селі та їх повернення

40000 17420 57420

0 -17420 -17420

40000 0 40000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
40000 17420 57420 40000 17420 57420

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам на 
селі

-17420 -17420

0 -17420 -17420

Всього 40000 57420 -17420 -17420 40000 40000

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видаткв 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 
Загальний 

фонд 
Загальний 

фонд 

до рішення двадцять першої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  24 
січня 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 20 грудня 2018 року  "Про міський 
бюджет на 2019 рік"

Кредитуання Корюківського міського бюджету в 2019 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

Разом Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

Разом 



Додаток   5

(грн)

Трансферти з інших 
бюджетів

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок 

відповідної дотації з 
државного бюджету

Реверсна дотація Медична субвенція Інші субвенції

41040200 0119110 0119410 0119770

3304300 3304300

2510000000
200000 200000

2530920000 11624700 3015000 14639700

2530951000
100000 100000

2550700000 1540000 1540000
1540000 3304300 11624700 3315000 19784000

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

Найменування бюджету - одержувача/ 
надавача трансферту

ВСЬОГО:

Корюківський районний бюджет 

Державний бюджет

Олександрівський сільський бюджет

                Міжбюджетні трансферти  міського бюджету на 2018 рік

до рішення двадцять першої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  
24 січня 2019року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 20 грудня 2018 року  "Про міський 
бюджет на 2019 рік"

Обласний бюджет Чернігівської 
області

Код

Корюківський міський бюджет

Трансферти іншим бюджетам
Субвенції

Дотація на:
Дотація загальний фонд

РАЗОМ



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєктів  відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Строк реалізації 
об’єкт (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Обсяг ввидатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності 
об’єктів на кінець бюджетного 

періоду, %

1 5 6 7 8 9

0100000 12912600

0110150

Організаційне, інформаційно - 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад Капітальні видатки 600000

0111010 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 370000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 1260000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція мережі водопостачання по вулиці 
Вокзальна в м.Корюквка Чернігівської області. 
Робочий проект 2019 600000 600000 100

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

Встановлення резервного бойлера для системи 
гарячого водопостачання Корюківського дошкільного 
навчального закладу № 1 "Дельфін" художньо-
естетичного напрямку Корюківської міської ради 
Чернігівської області. Реконструкція. 2019 35000 35000 100

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 800000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 450000

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

Реконструкція покрівлі із заміною скатного даху на 
шатровий дошкільного навчального закладу № 4 
"Веселка" за адресою: пров. Бульварний 8А в 
м.Корюківка Чернігівської області. 2019 4168792 200000

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках реалізації заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здоров’я 
у сільській місцевості (сключаючи 
співфінансування)

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 
1-2 лікаря) по вул. Бородавка, с.Наумівка 
Корюківського району Чернігівської області - 
будівництво 2019 6937600 6937600 100

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури Капітальні видатки 1500000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності 
для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів Капітальні видатки 50000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 60000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 11878000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7000

0611020 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 1050000

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 12000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти Капітальні видатки 15000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 2000000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 167000

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів Капітальні видатки 163000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально - тренувальна 
робота комунальних дитячо - юнацьких 
спортивних товариств Капітальні видатки 34000

до рішення двадцять першої позачергової сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від  24 січня 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 
2018 року  "Про міський бюджет на 2019 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку Корюківського міського бюджету за об’єктами у 2019 році



0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

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 ІТМ 2019 27749906 7795000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування)

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 ІТМ 2019 27749906 605000

06117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку 
територій (включаючи 
співфінансування) Капітальні видатки 30000

Всього бюджет розвитку: 24790600

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК



усього у тому чисді бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 29648020 25365600 4282420 3720000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 540000 540000

0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 600000 600000 0 0

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та 
модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної 
медико - санітарної допомоги на території Корюківської 
територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 600000 600000

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 100000 100000 0

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2018-2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 100000 100000

0113240 3240 Інші видатки на соц.захист населення 280000 280000 0 0

0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 ркоки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 270000 270000

0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист населення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-
2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0116010 6010
Утримання та ефективн експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства 400000 400000 0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2019-2021роки", "Програма раціонального використання 
та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 400000 400000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

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

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 4373300 4373300

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 
населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-
2021роки", "Програма соціально-економічного та культурного 
розвитку Корюківської міської територіальної громади на 
2019 рік", "Поводження з твердими побутовими відходами в 
Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 8496200 7436200 1060000 1060000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 280000 80000 200000 200000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 800000 800000 800000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117442 7442 0456
Утримання доріг та розвиток транспортної 
інфрастуктури  

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 
на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 12100000 10600000 1500000 1500000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 150000 50000 50000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або прав 
на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000 50000

0117670 7670 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"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 60000 60000 60000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування "Членські внески" на 2019 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7100 7100

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 
роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 20000 20000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 50000 50000

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії Корюківської 
міської ради сьомого 
скликання від 20.12.2018 545000 545000

0118830 8830 Довгострокові кредити індивідуальним  
забудовникам на селі та їх повернення

57420 40000 17420

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового 
будівництва "Власний дім"на 2016-2020 роки на території 
Корюківської міської ради

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 57420 40000 17420

РАЗОМ 29648020 25365600 4282420 3720000

Найменування місцевої /регіональної програми

до рішення двадцять першої позачергової сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від  24 

січня 2019 року "Про внесення змін до рішення 
двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 
скликання від 20 грудня 2018 року  "Про міський 

бюджет на 2019 рік"

Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

               Секретар міської ради                                                                                                      С.ОЛІЙНИК

                                                                                                                                                                     (грн.)
Розподіл витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних програм у 2019 році

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 





 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання)  

 

24 січня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 2-21/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківс 

  ької міської ради  № 16 від 22.01.2019 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста, керуючись статтями 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

міська рада вирішила: 
 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради та закріпити за 

організацією на праві оперативного управління: 
 

№ 

п/п 

Найменування майна Місцезнаходження 

майна 

Первісна  вартість, 

грн 

1 Приміщення, площею 317,5 кв.м. м. Корюківка, 

вул. Вокзальна, 2 

362003,00 

2 Нежитлова будівля, площею 687,80 кв.м. м. Корюківка,  

вул. Вокзальна, 9 

559507,60 

 

  

Всього  921510,60 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), Центру 

надання соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.) здійснити прийняття - передачу 

майна, вказаного в пункті 1 рішення, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання)  

 

24 січня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 3-21/VIІ 
 

Про встановлення зменшеного 

розміру орендної плати  

ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

 
 

Розглянувши звернення ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» № 2219 від 

19 листопада 2018 року щодо надання пільги по сплаті орендної плати за 

орендоване майно, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна міської комунальної власності в новій редакції, затвердженої 

рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

15 листопада 2018 року, керуючись статтями 26, 60  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 
 

1. Встановити зменшений розмір орендної плати публічному 

акціонерному товариству «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»  за оренду майна 

міської комунальної власності, а саме: будівлі газових котельнь з обладнанням 

та тепловими мережами, що знаходяться в місті Корюківка по вулиці 

Шевченка, за номерами 68, 80 та 99, шляхом застосування з 01 січня 2019 року 

коригуючого коефіцієнту – 0,15 до розрахованої орендної плати по договору        

№ 478 оренди цілісного майнового комплексу. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання) 

 

 

24 січня 2019 року                         м. Корюківка                                    № 4-21/VIІ 
 

 
Про внесення змін до рішення  

чотирнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 24 травня 2018 року  

«Про встановлення туристичного збору» 

 

 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста 

відповідно Закону України від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», 

статті 268 Податкового кодексу України, статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 24 травня 2018 року «Про встановлення 

туристичного збору», а саме доповнити рішення пунктом 1.1. в наступній 

редакції: 

 

«1.1. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 0 відсотків - для 

внутрішнього туризму та 0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.». 

 

2. Затвердити Положення про туристичний збір на території населених 

пунктів Корюківської міської ради в новій редакції, що додається. 

 



 3. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України. 

 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С. ОЛІЙНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцять першої позачергової 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 24 січня 2019 року № 4-21/VII 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР  

НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Положення про туристичний збір на території населених пунктів 

Корюківської міської ради (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 

Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Бюджетного кодексу України, 

ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № та визначає 

порядок справляння туристичного збору на території населених пунктів 

Корюківської міської ради. 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Корюківської міської ради. 

 

2. Платники збору 

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальних 

одиниць, на території яких діє рішення  міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, а 

саме: 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у 

населених пунктах Корюківської міської ради; 

б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 

Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 

268.5 статті 268 Кодексу, що належать фізичним особам на праві власності або 

на праві користування за договором найму; 



в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують 

осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного 

супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та 

санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та 

акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, які 

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

Кодексу, що належать їй на праві власності або на праві користування за 

договором найму. 

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, 

ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною 

категорією. 

3. Ставка збору 

 

3.1.  Ставка збору встановлюється за рішенням міської ради за кожну 

добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, у розмірі до 0,5 відсотка - 

для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

4. База справляння збору 

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

пункту 268.5 статті 268 Кодексу. 

 

5. Податкові агенти 

 

5.1. Податковими агентами туристичного збору є: 

 

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Кодексу, 

фізичні особи - підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб 



у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 Кодексу; 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 

осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, 

що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичні особи, які уповноважуються міською радою, справляти збір 

на умовах договору, укладеного з міською радою. 

 

6. Особливості справляння збору 

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 

інших вимог, визначених рішенням міської ради. 

6.2 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

6.3. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Кодексу та рішення 

міської ради. 

6.4. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 

особі у встановленому Кодексом порядку. 

 

7. Порядок сплати збору 

 

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 

28 (29) включно) на підставі рішення міської ради. 

7.2. Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 

відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 

нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал 

(з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими 

податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 



7.3. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби 

за місцезнаходженням підрозділу. 

7.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

8. Податковий обов’язок 

 

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 

суму податку в порядку і строки, визначені Кодексом та цим Положенням. 

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 

збором. 

8.3. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших 

неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених 

Кодексом. 

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 

податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 

агента. 

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 

Кодексом. 

9. Контроль 

 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині 

справляння туристичного збору здійснює відповідний підрозділ Державної 

фіскальної служби України.     

 

 

Секретар міської ради                                                                   С. ОЛІЙНИК 
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