
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання)  

 

27 січня 2020 року                         м. Корюківка                                   № 1-32/VIІ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 23 січня 

2020 року,  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 тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік, а саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

   «1. Визначити на 2020 рік : 

 

- доходи  міського  бюджету у сумі 171 523 960 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету  165 908 960 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  5 615 000 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

- видатки міського  бюджету у сумі 176 398 960 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  164 206 160 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   12 192 800 гривень; 

- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

45500 гривень; 

 



- надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 90500 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 45000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  45500 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

4 257 800  гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                  

4 257 800  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 

 

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

0,12 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 

пунктом.» 

 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 37 605 220 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

      - додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти  в  новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

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

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     Корюківської 
міської ради   сьомого скликання    від  27 січня 2020 року "Про 

внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про 

міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 40000 0 40000 40000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 40000 40000 40000

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 40000 40000 40000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128436300 122821300 5615000 40000
40000000 Офіційні трансферти 43087660.00 43087660.00 0 0
41000000 Від органів державного управління 43087660 43087660 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 40167200 40167200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 37052900 37052900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

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

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1222160 1222160 0 0

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

225700 225700

41051500
Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152100 152100

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

844360.00 844360.00

ВСЬОГО 171523960.00 165908960.00 5615000 40000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 4920000 -1657800 6577800 6577800
208000 4920000 -1657800 6577800 6577800
208100 4920000 2600000 2320000 2320000

208400 0 -4257800 4257800 4257800

600000 4920000 -1657800 6577800 6577800
602000 4920000 -1657800 6577800 6577800

602100 4920000 2600000 2320000 2320000

602400 0 -4257800 4257800 4257800

4920000 -1657800 6577800 6577800

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

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     
Корюківської міської ради   сьомого скликання    від  27 

січня 2020 року "Про внесення змін до рішення 
тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про 
міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

На початок періоду



Додаток   3

    

(грн)

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

0100000 84480710 76496710 31041810 4862550 7784000 5361000 3555000 1806000 290000 0 3555000 89841710.00
0110000 84480710 76496710 31041810 4862550 7784000 5361000 3555000 1806000 290000 0 3555000 89841710.00

Х 0100 Х Державне управління 19533800 19533800 13763000 352300 0 325000 325000 0 0 0 325000 19858800

0110150 0150 0111 17807400 17807400 12791600 352300 17807400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 534000 534000 325000 325000 325000 859000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970
16160970 16160970 9884550 2000790 1111000 1111000 17271970

20000 20000 16400 10000 10000 10000 30000
Х 2000 Х 6226400 6226400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6226400

0112010 2010 0731 5114300 5114300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5114300

2000000 2000000 2000000

3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 789000 789000 789000

0112144 2144 0763 302100 302100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302100

150000 150000 150000

152100 152100 152100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10319920 10319920 7351860 306460 0 870000 500000 370000 290000 0 500000 11189920

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9067120 9067120 6937160 206360 870000 500000 370000 290000 500000 9937120

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

усього
Разом

видатки розвитку

 видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
РОЗПОДІЛ

оплата праці

Спеціальний фонд

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  27 січня 2020 року "Про внесення змін до рішення 
тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 

грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ VII

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання 

          з    них

видатки 
розвитку

Надання дошкільної освіти

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

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Надання дошкільної освіти

Надання дошкільної освіти  (видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

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

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

усього

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки 
за рахунок коштів медичної субвенції)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету) 



0113242 3242 1090 400000 400000 400000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14345000 6860000 0 2203000 7485000 380000 380000 0 0 0 380000 14725000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 380000 380000 380000

0116020 6020 0620 7285000 7285000 7285000

0116030 6030 0620 6480000 6480000 2203000 380000 380000 380000 6860000

Х 7000 Х 10662520 10363520 0 0 299000 2365000 2340000 25000 0 0 2340000 13027520

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 1860000 1860000 1860000 1860000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 10134000 10134000 10134000

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 25000 25000 25000

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 418300 218300 15000 0 0 300000 0 300000 0 0 0 718300

0118110 8110 0320 200000 200000 200000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 300000 300000 300000

0118700 8700 0133 200000 200000

6777000 6777000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6777000
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 343100 343100 343100

Резервний фонд

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

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

Інша діяльність

Культура і мистецтво

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

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Реверсна дотація

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

 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

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Міжбюджетні трансферти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Здійснення заходів із землеустрою

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Економічна діяльність



0600000 79725450 79725450 53225600 6484750 0 6831800 3062800 3769000 0 0 3062800 86557250

0610000 79725450 79725450 53225600 6484750 0 6831800 3062800 3769000 0 0 3062800 86557250

Х 1000 Х 70586100 70586100 47895600 5797100 0 4225800 517800 3708000 0 0 517800 74811900

0611010 1010 0910 2510460 2510460 1588800 192510 120000 120000 2630460

0611020 1020 0921 55405520 55405520 37604400 4894540 0 4023800 517800 3506000 0 0 517800 59429320

18224720 18224720 7128500 4894540 3956000 450000 3506000 450000 22180720

37052900 37052900 30371000 37052900

127900 127900 104900 67800 67800 67800 195700

0611090 1090 0960 2878490 2878490 1831200 248420 1000 1000 2879490

0611100 1100 0960 4449020 4449020 3195000 287370 80000 80000 4529020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4386970 4386970 3157200 147620 1000 1000 4387970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7172350 7172350 4330000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7233350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4285260 4285260 2850000 478360 35000 35000 4320260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 2545000 2545000 0 0 0 2545000 2545000

0617321 7321 0443 550000 550000 550000 550000

0617361 7361 0490 1995000 1995000 1995000 1995000

 164206160.00 156222160.00 84267410 11347300 7784000 12192800 6617800 5575000 290000 0 6617800 176398960

Фізична культура і спорт

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання дошкільної освіти

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

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

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок освітньої субвенції).



Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам на 
селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     
Корюківської міської ради   сьомого скликання    від  27 січня 

2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 

грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ 
VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 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

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 Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 
фонд 

загальний 
фонд разом 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 



Додаток   5

(грн)

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я за 

рахунок відповідної дотації 
з државного бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  місцевого 
бюджету на 

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Інші субвенції Реверсна дотація Інші субвенції

41040200 41051200 41051500 41053900 0119110 0119770

Державний бюджет 0 6433900 6433900

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
225700 152100 377800 0

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 
653000 653000 343100 343100

25309511000
Охрамієвицький 

сільский бюджет 51360 51360 0

25507000000
Корюківський міський 

бюджет 1698300 0 0

25532000000
Холминський селищний 

бюджет 140000 140000

ВСЬОГО: 1698300 225700 152100 844360 1222160 6433900 343100 6777000

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     
Корюківської міської ради   сьомого скликання    від  27 

січня 2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять 
першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   
№ 1-32/ VII

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація на:

Трансферти іншим бюджетам

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Код

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

найменування трансферту

загальний фонд

Дотація
найменування трансфетру

Субвенції Субвенції

Усього

    на 2020 рік

Усього

загальний фонд



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 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 3555000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 325000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 10000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 500000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 380000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Реконструкція вуличного освітлення 2020 190000 190000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД на реконструкцію приміщення для екстренної 
швидкої допомоги 2020 50000 50000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Капітальні видатки 1620000

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на реконструкцію даху ДНЗ № 4 "Веселка" 2020 40000 40000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 400000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 20000

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 20000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 3062800

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)). Капітальні видатки 517800

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

ПКД "Реконструкція зовнішніх теплових мереж з 
встановленням модульної котельні з твердопаливними 
котлами (для альтернатиного виду палива) в 
Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 за адресою: вул. 
Шевченка 116а, місто Корюківка Чернігівської області. 50000

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 500000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

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 1800000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

ПКД "Футбольний стадіон з олаштуванням трибун таа 
роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
4 по вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, 
Чернігівської області - будівництво" 195000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 6617800 Х

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  27 січня 2020 року "Про внесення змін до рішення 
тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 

грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році
РОЗПОДІЛ



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 37605220 34219720 3385500 3040000

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 80000 80000

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 200000 200000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 
Корюківської міської територіальної громади земельних 
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2019 рік"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2019 364000 4000 360000 360000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 5114300 5114300

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 789000 789000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 302100 302100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

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 120000 120000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 390000 390000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"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

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

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 380000 380000

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", "Програма запобігання 
бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на 
території Корюківської міської ради на 2019 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 7285000 7285000

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 6560000 6180000 380000 380000

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 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 
забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

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

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-комунального 
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 1860000 1860000 1860000

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 400000 400000 400000

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

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«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 10338000 10338000

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

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

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 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

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 22000 22000

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 200000 200000

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 300000 300000

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 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення  тридцять  другої позачергової сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  27 січня 2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 
2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-32/ VII

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних



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 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 90500 45000 45500

РАЗОМ 37605220 34219720 3385500 3040000

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 

                                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання) 

      

 

27 січня 2020 року                             м. Корюківка                                    № 2-32/VIІ 
 

 

Про схвалення проєкту договору  

про співробітництво територіальних  

громад у формі реалізації спільного проєкту 

 

З метою укладення договору про співробітництво територіальних громад у 

формі реалізації спільного проєкту, відповідно до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», враховуючи юридичний висновок щодо  

укладення договору про співробітництво  територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

 міська рада вирішила: 

 

1. Схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад у 

формі реалізації спільного проєкту, що додається. 

 

2. Доручити міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу підписати договір, 

вказаний у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста, а організацію його виконання – на міського голову Ахмедова Р.Р. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

  



Додаток 1 

до рішення тридцять другої 

позачергової сесії  

Корюківської міської  ради  

сьомого скликання   

від 27 січня 2020 р.№2-32/VII 

 

ДОГОВІР  

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ 

 

       «____»__________2020 року 

 

Територіальна громада Сосницької селищної об’єднаної територіальної 

громади через Сосницьку селищну раду в особі селищного голови Портного 

Андрія Дмитровича, яка надалі іменується Сторона-1, та  

територіальна громада Городнянської міської об’єднаної територіальної 

громади через Городнянську міську раду в особі голови Богдана Андрія 

Івановича, яка надалі іменується Сторона-2, 

територіальна громада Корюківської міської об’єднаної територіальної 

громади через Корюківську міську раду в особі голови Ахмедова Ратана 

Ратановича, яка надалі іменується Сторона-3, 

територіальна громада Семенівської міської об’єднаної територіальної громади 

через Семенівську міську в особі голови Деденка Сергія Івановича, яка надалі 

іменується Сторона-4, 

територіальна громада Сновської міської об’єднаної територіальної громади 

через Сновську міську раду в особі голови Медведьова Олександра 

Олександровича, яка надалі іменується Сторона-5, 

територіальна громада Холминської селищної об’єднаної територіальної 

громади через Холминську селищну в особі голови Шевчика Олександра 

Івановича, яка надалі іменується Сторона-6, 

територіальна громада Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної 

громади через Новгород-Сіверську міську раду в особі голови Бондаренка Олега 

Анатолійовича, яка надалі іменується Сторона-7, 

територіальна громада Коропської селищної об’єднаної територіальної 

громади через Коропську селищну в особі голови Журавля Віктора Івановича, яка 

надалі іменується Сторона-8, 

територіальна громада Тупичівської об’єднаної територіальної громади через 

Тупичівську сільську раду раду в особі голови Шовкової Лариси Миколаївни, яка 

надалі іменується Сторона-9, 

територіальна громада Менської об’єднаної територіальної громади через 

Менську міську раду в особі голови Примакова Геннадія Анатолійовича, яка 

надалі іменується Сторона-10, а разом іменуються Сторони або суб’єкти 

співробітництва, уклали цей Договір про таке.  

 

  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час 

підготовки його проєкту домовились про дотримання вимог, визначених Законом 

України «Про співробітництво територіальних громад», крім статей 5 – 9 

відповідно до пункту 2 статті 11 зазначеного Закону. 

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам 

кожної з них відповідає спільне та узгоджене співробітництво у формі реалізації 

спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою 

спільного здійснення відповідних заходів. 

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати 

співробітництва. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про співробітництво територіальних громад», також із метою вирішення питань 

субрегінального значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту 

«Організації пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах півночі 

Чернігівської області через розвиток співробітництва територіальних громад» 

(далі – Проєкт) та подання його для оцінювання й попереднього конкурсного 

відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

2.2. Метою реалізації Проєкту є налагодження транспортного обслуговування 

мешканців віддалених малонаселених пунктів півночі Чернігівщини шляхом 

формування оптимальної схеми (мережі) маршрутів, сприяння організаційно-

технічному забезпеченню роботи автоперевізників та відповідного інформування 

населення охопленої території. 

2.3. Проєкт реалізується упродовж трьох років, починаючи з     лютого 

2020 року. 

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ,  

ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ 

3.1. Перелік заходів у рамках реалізації Проєкту:  

3.1.1. Розробка оптимальної схеми (мережі) маршрутів та інформування про 

отримані результати на засадах партисипації шляхом: 

3.1.1.1. створення та організація діяльності Робочої групи для підготовки 

заходів Проєкту та оцінки їх виконання, затвердження Положення 

про її діяльність, формування складу Робочої групи, спільного 

плану та кошторису Проєкту; 

3.1.1.2. організації та проведення опитування мешканців території, 

охопленої проектом, на предмет вивчення думки щодо формування 

карти доріг для оптимальних маршрутів та графіку руху 

пасажирського транспорту; 

3.1.1.3. залучення експертів та експертного узагальнення отриманої 

інформації, перегляду на основі отриманої інформації пропозицій 



щодо існуючої мережі транспортних маршрутів – корегування 

наявних, розробка та затвердження нових; 

3.1.1.4. розробка власних маршрутів у межах територіальних громад та 

надання пропозицій до Чернігівської обласної державної 

адміністрації стосовно корегування старих і запровадження нових 

маршрутів пасажироперевезень між територіальними громадами; 

3.1.1.5. дослідження можливості підключення до системи руху за 

маршрутами (типу «ДОЗОР»); 

3.1.1.6. формування карти доріг для руху за маршрутами сполучення; 

3.1.1.7. інформування мешканців територіальних громад про напрацьовану 

схему маршрутів та графіки руху за допомогою виготовлених для 

цього буклетів, публікацій у ЗМІ, поширення оголошень – 

паперових та електронних. 

3.1.2. Формування організаційних умов для здійснення пасажироперевезень 

мешканців віддалених малонаселених пунктів шляхом створення Сторонами та 

забезпечення роботи спільного підприємства комунальної власності (далі – 

СПКВ): 

3.1.2.1 визначення умов спів фінансування діяльності СПКВ в цілому; 

3.1.2.2 визначення умов перевезень для пільгових категорій та 

відшкодування підприємству їхньої вартості (електронна фіксація 

та картки); 

3.1.2.3 встановлення та погодження Сторонами тарифів для здійснення 

пасажироперевезень; 

3.1.2.4 розробка, затвердження та реєстрація статуту СПКВ; 

3.1.2.5 формування структури, штатного розкладу та вимог до працівників 

СПКВ; 

3.1.2.6 рекрутінг персоналу СПКВ; 

3.1.2.7 отримання ліцензії на пасажироперевезення; 

3.1.2.8 провадження електронної системи обліку перевезень, насамперед –

пільгових категорій та відшкодувань; 

3.1.2.9 участь у місцевих та обласному конкурсі щодо маршрутів 

пасажироперевезень; 

3.1.2.10 початок здійснення регулярних пасажироперевезень. 

3.1.3. Створення технічних умов для здійснення пасажироперевезень 

мешканців віддалених малонаселених пунктів шляхом: 

3.1.3.1. визначення місць базування транспорту СПКВ (автобусів) та його 

поточного обслуговування; 

3.1.3.2. проведення публічних закупівель та придбання необхідного 

автотранспорту; 

3.1.3.3. проведення публічних закупівель та придбання для супутнього 

автотранспорту електронного обладнання; 

3.1.3.4. оснащення автотранспорту електронними валідаторами, бортовими 

системами, встановлення POS-терміналів, сервісного та 

допоміжного обладнання, системами відео-спостереження; 

3.1.3.5. отримання необхідних технічних дозволів та проходження 

встановлених законодавством реєстрацій. 

3.2. Суб’єкти співробітництва беруть участь у реалізації заходів Проєкту в 

формі: 



3.2.1. Сторона-1 створює Робочу групу для підготовки заходів Проєкту та 

оцінки результатів його виконання, надає приміщення для проведення засідань 

Робочої групи, делегує своїх уповноважених представників до складу Робочої 

групи Проєкту. Готує та подає Проєкт для участі в попередньому конкурсному 

відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а 

також інших конкурсів проектів регіонального розвитку. 

3.2.2. Сторона-2, Сторона-3, Сторона-4, Сторона-5, Сторона-6, Сторона-7 та 

Сторона-8, Сторона 9 та Сторона-10 делегують своїх уповноважених 

представників до складу Робочої групи Проєкту та беруть участь в управлінні 

проектом (через його робочу групу). 

 3.2.3. Сторони через засоби масової інформації доводять до відома населення 

територіальних громад актуальність та доцільність запровадження спільного 

проєкту «Розвиток співробітництва територіальних громад півночі Чернігівської 

області з організації пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах». 

Готують відповідну нормативно-правову документацію (регуляторних актів), 

зокрема щодо організації перевезення пасажирів та відповідних конкурсів на 

перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. 

Здійснюють співфінансування Проєкту в порядку визначеним пунктами 

3.4.1.,3.4.2. цього Договору. Проводять заходи щодо поширення інформації про 

маршрути та графіки руху, а також іншої інформації щодо реалізації Проєкту. 

3.3. Умови реалізації заходів Проєкту: 

3.3.1. Подання цього Проєкту для участі у конкурсах проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку 

на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, інших 

урядових й та неурядових донорів. 

3.3.2. Здійснення організаційного забезпечення, визначеного пунктом 3.1.1. 

цього Договору.  

3.3.3. Неухильне дотримання Сторонами узгодженого порядку та способу 

щодо організації перевезень пасажирів.  

3.3.4. Укладання сторонами Договору про співробітництво територіальних 

громад у формі створення спільного комунального підприємства. 

3.3.5. Досягнення такого рівня охопленняпослугою перевезення пасажирів 

територіями громад Сторін, який забезпечуватиме технічну та фінансову сталість 

роботи автоперевізників, безперебійність надання такої послуги.  

3.3.6.Погодження Сторонами тарифів для здійснення пасажироперевезень. 

визначення пільгових категорій та порядку відшкодування відповідних витрат. 

3.3.7. Вчасне та повне співфінансування Сторонами заходів Проєкту. 

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін або за рахунок 

інших джерел фінансування не заборонених законодавством. 

Вартість заходів проекту (за середньорічними цінами на дату укладання 

договору) складає 30540000,00 грн., а саме: 

- придбання автобусів із технічними характеристиками, аналогічними 

автобусу «Еталон А079» або еквівалент з необхідною комплектацією: 8 шт. 

х 1960000,00 грн. = 15680000,00 грн.; 



- придбання автобусів із технічними характеристиками, аналогічними 

автобусу «Ford Transit» або еквівалент із необхідною комплектацією: 10 шт. 

х 1288000,00 грн. = 12880000,00 грн.; 

- придбання обладнання (разом із програмним забезпеченням), необхідного 

для забезпечення безпеки пасажирів та водіїв – систем відео-спостереження 

на кожен автобус по одному: 18 шт. х 15000,00 грн. = 270000,00 грн.; 

- придбання обладнання (разом із програмним забезпеченням), необхідного 

для запровадження системи муніципального електронного квитка та обліку 

пільгових перевезень: 

 електронних валідаторів та бортових систем із технічними 

характеристиками, аналогічними ACR330-A або еквівалент (з 

підтримкою GPS) з розрахунку – по два для більшої місткості автобусу 

та по одному – меншої: 26 шт. х 45000,00 грн. = 1170000,00 грн. 

 придбання POS-терміналів для поповнення електронних квитків із 

розрахунку на кожну одиницю транспорту: 18 шт. х 20000,00 грн. = 

360000,00 грн. 

 іншого сервісного та допоміжного обладнання з розрахунку на кожну 

одиницю транспорту: 18 комплектів х 10000,00 грн. =.180000,00 грн. 

3.4.1. Співфінансування Проєкту, за рахунок коштів місцевих бюджетів 

Сторін, здійснюється в об’ємі 30,01% від загальної вартості Проєкту, що 

зазначена в локальному кошторисі, в формі спільного фінансування підприємства 

комунальної форми власності та 69,99% залучених коштів. 

 3.4.2. Обсяг співфінансування цього Проєкту для кожної Сторони 

визначається в межах затвердженого Робочою групою плану та кошторису 

заходів з Проєкту відповідно для: 

Сторони 1 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 2 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 3 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 4 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 5 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 6 –    413527,24 або   4,512% 

Сторони 7 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 8 –  1042249,94 або 11,372% 

Сторони 9 –     413527,24 або   4,512% 

Сторони 10 – 1042249,94 або 11,372% 

від загального обсягу спів фінансування, що становить 9165054,00грн. 

3.5. Координація діяльності сторін покладається на Робочу групу, створену в 

рамках Проєкту та здійснюється у спосіб, визначений Положенням про Робочу 

групу Проєкту. 

3.6. Сторона-1 подає до Міністерства розвитку громад і територій України 

відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.  

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,  ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення мокрими печатками. 



4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за 

взаємною згодою Сторін і оформлюються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж 

порядку, як і його укладення. 

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір припиняється у разі: 

5.1.1. завершення терміну його дії; 

5.1.2. досягнення цілей співробітництва; 

5.1.3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 

5.1.4. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ 

та організацій комунальної форми власності; 

5.1.5. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності 

цим Договором; 

5.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

 5.2.У разі відмови від співробітництва однієї із Сторін подальше 

співробітництво  цієї Сторони припиняється в рамках цього Договору в межах її 

зобов’язань відповідно до цього Договору. 

5.3. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, 

визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та 

не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.  

 5.4. Припинення співробітництва Сторони оформлюють відповідним 

договором у кількості одинадцяти примірників, кожен з яких має однакову 

юридичну силу.  

Один примірник договору про припинення співробітництва Сторона-1 

надсилає до Міністерства розвитку громад і територій України упродовж п’яти 

робочих днівпісля підписання його Сторонами. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА  

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

6.1. Всі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього 

Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, 

а у випадку недосягнення згоди між ними − в судовому порядку. 

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за 

цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії 

непереборної сили або випадку. 

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, 

Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, 

повідомляє інші Сторони про настання, прогнозований термін дії та припинення 

вищевказаних обставин не пізніше п’яти днів з дати їх настання та припинення. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на 

звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, 

зазначених у пункті 6.3 цього Договору. 

 

  



7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору 

та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 

7.2. Цей Договір укладений на дев`яти аркушах у кількості одинадцяти  

примірників, із розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один 

примірник для Міністерства розвитку громад і територій України, що мають 

однакову юридичну силу.  

7.3. Сторона-1 надсилає один примірник цього Договору до Міністерства 

розвитку громад і територій України для внесення його до реєстру про 

співробітництво територіальних громад упродовж п’яти робочих днів після 

підписання його Сторонами. 
 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона-1: 

Сосницька селищна рада 

Юридична адреса: 

16100, Чернігівська область 

Сосницький район  

смт Сосниця 

вул. Лесі Українки, 3 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04412656 

UA288201720000324101333025679 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  
 

Сосницький селищний голова 

__________________ПортнийА.Д. 

____ ____________ 2020 року 

М. П. 

 

Сторона-2:  

Городнянська міська рада 

Юридична адреса:  

15100, Чернігівська область 

Городнянський район 

м. Городня 

вул. Троїцька,13. 

Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ 04061731 

UA078201720344260002000031663 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ 

Городнянський міський голова  

______________________ Богдан А.І. 

_____ ____________ 2020 року 

М. П. 

  



Сторона-3:  

Корюківська міська рада 

Юридична адреса:  

15300, Чернігівська область 

Корюківський район  

м. Корюківка 

вул. Бульварна, 6 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04061760 

UA 688201720000324160000025639 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  

Корюківський міський голова 

_____________ Ахмедов Р.Р. 

___ ____________ 2020 року 

М. П. 

 

Сторона-4:  

Семенівська міська рада 

Юридична адреса: 

15400, Чернігівська область 

Семенівський район 

м. Семенівка 

вул. Червона Площа, 6 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04062009 

UA828201720000324180000025677 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  

Семенівський міський голова 

_____________ Деденко С.І. 

___ ____________ 2020 року 

М. П. 

Сторона-5:  

Сновська міська рада  

Юридична адреса:  

15200, Чернігівська область, 

Сновський район  

м. Сновськ, вул. Банкова, 5.  

Банківські реквізити:  

ЄДРПОУ 04061932 

UA488201720344240001000033996 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  

Сновський міський голова 

_____________ Медведьов О.О. 

__ ____________ 2020 року 

М. П. 

Сторона-6:  

Холминська селищна рада 

Юридична адреса: 

15331, Чернігівська область, 

Корюківський район 

смт. Холми, вул. Спортивна, 9 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04412596 

UA7982017200003 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  

Холминський селищний голова 

_____________ Шевчик О.І. 

__ ____________ 2020 року 

М. П. 

  



Сторона-7: 

Новгород-Сіверська міська рада 

Юридична адреса: 

16000, Чернігівська область 

м. Новгород-Сіверський 

вул. Губернська, 2 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04061978 

UA758201720344210001000020654 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м.Київ 

Міський голова 

______________Бондаренко О.А. 

__ ________ 2020 року 

М. П. 

Сторона-8:  

Коропська селищна рада 

Юридична адреса:  

Чернігівська обл. 

смт Короп 

вул. Горького,9 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04412426 

UA228201720344250001000026689 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ  

Коропський селищний голова  

________________ Журавель В.І. 

__ ________ 2020 року 

М. П. 

 

Сторона-9:  

Тупичівська сільська рада 

Юридична адреса:  

15150, Чернігівська область, 

Городнянський район, 

село Тупичів 

вул. Чернігівська, 75 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04415235 

UA 638201720344210007000032112 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ 

Тупичівський сільський  голова 

_____________ Шовкова Л.М. 

___ ___________ 2020 року 

М. П. 

 

Сторона-10:  

Менська міська рада 

Юридична адреса:  

15600, Чернігівська область,  

Менський район,  

м. Мена,  

вул. Титаренка Сергія, 7 

Банківські реквізити: 

ЄДРПОУ 04061777 

UA 408201720000324140000025659 

МФО 820172 

Банк ДКСУ м. Київ 

Менський міський голова 

_____________ Примаков Г.А. 

___ __________ 2020 року 

М. П. 
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