
Порядок денний 

                        засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 13 грудня 2019 року 

                                                     

1. Про міський бюджет на 2020 рік.  

2. Про іншу субвенцію з обласного бюджету.  

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

4. Про перерахування залишків коштів. 

5. Про внесення змін до Олександрівського сільського бюджету на                  

2019 рік. 

6. Про внесення змін до Плану (Програми) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019 -

2020 роки.   

7.  Про   програми   Корюківської   міської   територіальної   громади  на  

2020 - 2022 роки. 

8. Про внесення змін до міських програм.  

9. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня енергетика. 

10. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 

11. Про затвердження структури та штатної чисельності Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської  міської  ради. 

12. Про встановлення батьківської плати за харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти та затвердження категорій,  вартості харчування 

учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету. 

13.  Про звільнення батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за 

харчування дітей пільгових категорій у  закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

14. Про затвердження проєктної документації. 

15. Про надання дозволу КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради на списання безнадійної дебіторської заборгованості. 

16. Про переліки майна міської комунальної власності. 

17. Про оренду майна міської комунальної власності. 

18. Про впорядкування адресного господарства. 

19. Про квартирний облік.  

20. Про надання дозволу на приватизацію службового житла. 

21. Про надання матеріальної допомоги на переобладнання системи 

опалення. 

22. Про надання матеріальної допомоги. 

22. Про надання дозволу на виготовлення проектної документації та 

газифікацію  житлового будинку. 

23. Про внесення змін до Домашлинського сільського бюджету на                  

2019 рік. 

24. Про схвалення прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки. 

 

 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                             № 478 

 

 Про міський бюджет на 2020 рік  

 

        Заслухавши  інформацію  начальника  фінансового  відділу міської ради 

Барсук О.І.  про  проєкт міського бюджету на  2020  рік,  керуючись ст.  28 

Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                                   виконком міської ради  вирішив: 

 

      Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкт міського 

бюджету на  2020 рік в наступному викладенні:  

  

 1. Визначити на 2020 рік : 

 

доходи  міського  бюджету у сумі 170 679 500 гривень, у тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  165 064 500 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  5 615 000 гривень  згідно з додатком            

1 до  цього рішення; 

 

видатки міського  бюджету у сумі 170 634 500 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  161 261 700 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету  9 372 800 гривень; 

 

повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

45500 гривень; 

      

надання  кредитів з міського бюджету  у сумі 90 500 гривень, у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  45 500 гривень; 

 

профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  3 757 800 гривень 

згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  3 757 800 

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 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками  3, 4 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 

до  цього рішення. 
 

      5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 34 901 120 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

      6.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2020 рік : 

      1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу  України та трансферти, визначені 

статтями  97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

      2) джерелами  формування  у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

      3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

      7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету   на 2020 рік: 

      1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

      2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  

та частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

      3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 

       8. Установити, що в 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 



статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  

міського  бюджету на 2020 рік за економічною структурою: 

          -  оплата праці працівників бюджетних установ; 

          -  нарахування на заробітну плату; 

          -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

          -  забезпечення продуктами харчування; 

          -  оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

          -  трансферти населенню; 

          -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради з 01 січня 2020 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6).            

 

11. Надати право виконавчому комітету міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати  

у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, пов’язаних  із 

забезпеченням захищених статей видатків  загального фонду, в  межах 

поточного  бюджетного  періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без  нарахування  відсотків за  користування 

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного 

періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати 

позики на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  

фондом та бюджетом розвитку міського  бюджету, у фінансових установах на 

строк до трьох місяців у межах поточного  бюджетного періоду. 

 

 12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 



коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 

Бюджетного кодексу України; 

        6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  

зв’язку, які  споживаються бюджетними установами, та  укладення договорів 

розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним  розпорядником бюджетних  коштів обгрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити головним розпорядникам, у  виключних випадках, за 

розпорядженням міського  голови здійснювати перерозподіл видатків за 

економічною  класифікацією в межах  загального обсягу його бюджетних 

призначень   по загальному та  спеціальному  фондах міського бюджету. 

 

        15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань 

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

послідуючим затвердження на сесії міської ради: 

        1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових  трансфертів місцевим бюджетам; 

        2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом 

у межах   загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

         3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з інших  бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради 

з наступним  внесенням   змін до рішення «Про міський   бюджет на 2020 рік»; 



         4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

         5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з 

наступним внесенням змін до рішення «Про міський  бюджет на 2020 рік»; 

         6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за 

договорами внесків на розвиток інфраструктури громади, з подальшим      

затвердженням на сесії міської ради. 

 

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

 

          

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 
     
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                           № 479 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 

 

         Згідно розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної 

ради від 10.12.2019 № 116 «Про виділення коштів» міському бюджету 

виділена інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради в сумі 11000,00 грн. (ККД 41053900). У зв’язку з 

цим, керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради в сумі                

11000,00 грн. на надання адресної матеріальної допомоги жителю                              

м. Корюківка, вул. Єсеніна, 19 Кузюрі Михайлу Степановичу за пропозицією 

депутата обласної ради Демченка О.Г.. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік».  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                               № 480 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись п.15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету:  

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11225,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи у сфері культури та мистецтва»                  

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму      

3000,00 грн.. 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету:  

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають                  

житлово - комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 11225,00 грн. 

(КП «Благоустрій»); 

- по КПКВКМБ 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»                 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму    

2400,00 грн. та по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

600 грн.. 

 

3.Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 340000,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 



реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»   

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 

340000,00 грн.. 

 

5. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

міський бюджет на 2019 рік». 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                          № 481    

 

Про перерахування залишків коштів 

 

          Для проведення операцій з обслуговування місцевих бюджетів під час 

здійснення   процедур  з   добровільного  приєднання   територіальних   громад 

відповідно до рішень 29 позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання «Про припинення в результаті реорганізації Домашлинської 

сільської ради» від 06.11.2019 № 7-29/VII, «Про припинення в результаті 

реорганізації Олександрівської сільської ради» від 06.11.2019 № 8-29/VII, 

«Про припинення в результаті реорганізації Савинківської сільської ради» від 

06.11.2019 № 9-29/VII,  наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 

№ 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів», ст. 57 Бюджетного кодексу України, ст. 81, 83 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Перерахувати залишки коштів надходжень від  плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством, за іншими 

джерелами власних надходжень бюджетних установ на відповідні рахунки 

Корюківської міської ради станом на 27.12.2019 року, які знаходяться на 

спеціальних рахунках: 

         1.1. Домашлинської сільської ради. 

         1.2. Олександрівської сільської ради. 

         1.3. Савинківської сільської ради. 

 

          2. Перерахувати залишки коштів на відповідні рахунки Корюківської 

міської ради станом на 27.12.2019 року, які знаходяться на котлових рахунках: 

          2.1. Домашлинської сільської ради. 

          2.2. Олександрівської сільської ради. 

          2.3. Савинківської сільської ради. 

 

  Міський  голова                                                                       Р.АХМЕДОВ  
 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                         № 482    

 

Про внесення змін 

до Олександрівського сільського  

бюджету на 2019 рік 

 

        Розглянувши подання комісії з припинення в результаті реорганзації 

Олександрівської сільської ради від 12.12.2019   №№ 39, 40, 41, 42  відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ» з метою ефективного 

використання бюджетних коштів та своєчасного фінансування видатків 

сільського бюджету, ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Провести коригування кошторисних призначень спеціального фонду по 

КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» з 

ККД 25020200 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» по 

КЕКВ  2111 «Заробітна плата» в сумі 120,00 грн. на код фінансування 602100 

«На початок року» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 120,65грн.. 

 

2. Провести коригування кошторисних призначень спеціального фонду по 

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з ККД 25010100 «Плата за 

послуги бюджетних установ» по КЕКВ  2230 «Продукти харчування»  в сумі 

4184,55 грн. на код фінансування 602100 «На початок року» по КЕКВ  2230 

«Продукти харчування» в сумі 8180,55 грн.. 

  

 3. Зняти кошторисні призначення по КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення 

діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів» (спеціальний фонд) з ККД 2501010 «Плата за послуги 

бюджетних установ» по КЕКВ 2210 в сумі 1957,00 грн. у зв’язку з 

недовиконанням планових показників. 

 



4. Провести коригування кошторисних призначень загального фонду по 

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ  2111 «Заробітна 

плата» в сумі 115,00 грн. перенести на КЕКВ  2120 «Нарахування на оплату 

праці» в сумі 115,00 грн..  

  

 

 

  Міський  голова                                                                       Р.АХМЕДОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                            
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 483  

 

Про внесення змін до Плану (Програми) 

соціально - економічного  

та культурного розвитку  

Корюківської міської  

територіальної громади на 2019-2020 роки   
 

        Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму міської ради Кукуюк О.Л., керуючись ст.ст. 27, 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу економіки, транспорту, інвестицій та 

туризму Корюківської міської ради Кукуюк О.Л. прийняти до відома. 

 

       2. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін 

до Плану (Програми) соціально - економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, а саме: 

затвердження Плану (Програми) соціально - економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-2020 роки у 

новій редакції, що додається. 

                  

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 
 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                             № 484 
                                    

Про програми Корюківської  

міської територіальної громади  

на 2020-2022 роки   

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.12.2019 № 01-11/943 та заслухавши 

інформацію начальника фінансового відділу міської ради Барсук О.І. про 

програми Корюківської міської територіальної громади, керуючись ст. 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника фінансово відділу Корюківської міської ради 

Барсук О. І. прийняти до відома. 

 

2. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкти наступних 

програм: 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних 

фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020 -                     

2022  роки, що  додається. 

Програми «Членські внески на 2020-2022 роки», що додається. 

Програми створення чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки, що додається. 

Програми стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження 

в будинках ОСББ на 2020-2022 роки, що додається. 

Програми «Шкільне харчування» на 2020-2021 роки, що додається. 

Програми запобігання безпритульності та розмноженню  бродячих тварин 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки, що додається. 

Програми організації суспільно корисних  робіт для правопорушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської територіальної 

громади  на 2020-2022 роки, що додається. 



Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги  на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, що додається. 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального закладу 

«Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської  міської ради 

на 2020 - 2022 роки, що додається. 

Програми «Забезпечення препаратами інсуліну  хворих на цукровий 

діабет жителів Корюківської міської  територіальної громади  на 2020 рік», що 

додається. 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                        

м. Корюківка  на 2020 рік, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 485 

 

Про внесення змін до  

міських програм  

 

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І.,  керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника фінансово відділу Корюківської міської ради 

Барсук О. І. прийняти до відома. 

 

           2. Внести  на розгляд  Корюківської  міської   ради  питання  про внесення 

змін до міських програм, а саме: 

        2.1. В Програмі охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженій рішенням 

дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від               

21.12.2017 «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», у пункті 9 

Паспорта Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, всього» цифру «2845,0 тис.грн.» замінити 

на «5500,0 тис. грн.». 

        Розділ 4 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції: 

«Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

фонду охорони навколишнього середовища та коштів міського бюджету, 

загальна сума яких складає 5500,0 тис. грн.». 

Додаток до Програми викласти в новій редакції: 

Додаток до Програми 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання  

Виконавці 

1 Утримання пляжів 2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК, КП 

«Благоустрій»,  залучені 

організації 



2 Забезпечення екологічно 

безпечного зберігання та 

захоронення відходів 

2018-2020 

роки 

 

 Корюківська ЖЕК,   

ТОВ «Будівельник» 

3 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання та 

перевезення відходів 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК 

4 Придбання контейнерів для 

сміття (в т.ч. контейнерів для 

збирання ПЕТ пляшок та 

макулатури) 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК,  

КП «Благоустрій», 

Корюківська міська 

рада 

5 Спилювання аварійних дерев в 

населених пунктах та посадка 

нових 

2018-2020 

роки 

 

Комунальні 

підприємства 

Корюківської міської 

ради, залучені 

організації та 

підприємства 

6 Дезінфекція колодязів питної 

води 

2018-2020 

роки 

Корюківська міська 

рада 

7 Роботи, пов’язані з 

поліпшенням технічного стану 

та благоустрій водойм  

2018-2020 

роки 

 

Корюківське МУВГ, 

Корюківська ЖЕК, ТОВ 

«Будівельник» 

8 Закінчення реконструкції 

каналізаційно-насосної станції 

2018-2020 

роки 

 

КП 

«Корюківкаводоканал», 

Корюківська ЖЕК, 

залучені організації та 

підприємства 

9 Вивіз та утилізація  побутових 

відходів з контейнерів 

розташованих на території міста 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК 

10 Біомеліорація водойм з 

використанням рослиноїдної 

риби – білого амура 

2019-2020 

роки 

Корюківська міська 

рада 

 

        2.2. Програму «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019 -

2021 роки», затверджену рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм», 

викласти в новій редакції, що додається. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 

                                                       «ПАСПОРТ 

Програми «Соціальний  захист окремих категорій населення 

на 2019 - 2021 роки» 

                              

1. Загальні положення 

 
        Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за 

мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота 

про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, один з основних 

напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.  

        Соціальний захист населення – одна з головних функцій органів місцевого 

самоврядування, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь 

тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Сфера дії соціального захисту – це 

особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто 

покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму 

майбутньому. 

        При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

        - реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все 

більша кількість  малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів, багатодітних  

 

1.  

 

Ініціатор розроблення програми             Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого    

документа органу виконавчої влади                

про розроблення програми                              

     

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Постанова  Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 

року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення 

померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого» 

3.  Розробник програми   

   

виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми   

виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Термін реалізації програми 2019 -2021 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми   

міський бюджет 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього:   

1200,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік - 350,0 тис.грн. 

2020 рік - 400,0 тис.грн. 

2021 рік - 450,0 тис.грн. 



сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею 

виживання; 

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання 

фінансової допомоги громадянам; 

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що 

дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально 

незахищених верств населення. 

2. Мета Програми та основні завдання 

 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого» і спрямована на реалізацію політики у 

сфері соціального захисту населення громади, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які 

потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, 

катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 

Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг 

незахищеним  верствам населення  об’єднаної територіальної громади  та сім’ям, 

які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно 

подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, 

щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 

стану і не опинитись на узбіччі суспільства. 

Основними завданнями Програми є формування комплексної системи 

соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки, 

удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення, посилення  адресної спрямованості, створення умов для 

максимально раціонального та економного використання коштів міського 

бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у 

тому числі благодійних ресурсів.   

 

3. Основні напрямки реалізації 

 
З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні 

напрямки : 

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених 

верств населення Корюківської міської об’єднаної  територіальної громади, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення 

складних хірургічних операцій, лікування онкохворих; 



- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок 

виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, 

непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним 

сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими 

фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього 

матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки; 

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати померлого. 

Реалізація Програми  дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням 

сесії міської  ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. «Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого рішенням 

виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008р. № 30 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі змінами). 

Також кожному депутату міської ради надається право розподілу 10000 

грн. з міського бюджету на поточний рік для вирішення питань надання 

матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, у порядку, визначеному 

вищевказаним Положенням. 

 

4. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення напрямів, визначених п.3, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, виходячи з фінансового ресурсу та 

пріоритетів. В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми 

може коригуватися. 

 

                                                       5. Контроль 

 

Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради щомісячно аналізують стан виконання Програми та при необхідності 

ініціюють внесення змін до неї з метою більш ефективного використання 

бюджетних коштів. 



6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, 

які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили у складні життєві обставини і потребують таких соціальних послуг 

та забезпеченню безпеки та якості їх життя. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                             О.БАРСУК    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                         № 486    

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня енергетика 

 

Розглянувши подання на нагородження, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст.ст. 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня енергетика нагородити Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Герасименка Олега Михайловича, директора Корюківського РЕМ                

АТ «Чернігівобленерго» – за сумлінну працю та високий професіоналізм. 

Підстава: подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради вх. № 265/04-02 від 11.12.2019, 

- Мисника Віктора Олексійовича, електромонтера оперативно-виїзної 

бригади 5 групи оперативно - диспетчерської групи Корюківського РЕМ             

АТ «Чернігівобленерго» –  за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківського РЕМ АТ «Чернігівобленерго» від 

09.12.2019 № 2170. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                           № 487      

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання           

від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

- Романенко Пелагеї Костянтинівні – жительці с. Рейментарівка (ХХХХ р.н.); 

- Висоцькій Катерині Федорівні – жительці с. Олександрівка (ХХХХ р.н.); 

- Бабко Любові Яківні – жительці с. Домашлин (ХХХХ р.н.); 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 09.12.2019 № 154. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти                         

в сумі 1500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                      № 488    

  

Про затвердження структури та  

штатної чисельності Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Корюківської  міської  ради 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.12.2019 № 01-11/950, згідно Положення  про 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради (нова 

редакція), затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні»,  

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1.  Затвердити наступну структуру та штатну чисельність Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – Відділ): 

 

Апарат Відділу - 4. 

Начальник Відділу – 1. 

Завідувач сектору культури та культурно - масової роботи – 1.  

Головний спеціаліст – 1. 

Спеціаліст І категорії – 1. 

 

Методичний кабінет Відділу – 4. 

Завідувач методичного кабінету – 1.  

Методист  – 3.  

 

Централізована бухгалтерія  Відділу – 9.  

Головний бухгалтер – 1. 

Заступник головного бухгалтера – 1. 

Економіст – 1. 

Бухгалтер – 6.  

 

Відділення  господарського забезпечення Відділу – 9,5. 

Начальник  – 1. 



Юрисконсульт  – 1. 

Економіст – 2.  

Інженер – 3.  

Діловод – 1.  

Водій автотранспортних засобів – 1. 

Прибиральник службових приміщень – 0,5.  

 

Загальна кількість штатних одиниць –26, 5. 

 

       2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року. 

 

        

Міський голова                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                      № 489    

 

Про встановлення батьківської плати  

за харчування учнів закладів загальної середньої освіти  

та затвердження категорій,  вартості харчування  

 учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.12.2019 № 01-11/944, керуючись                   

законами  України «Про  загальну  середню  освіту», «Про внесення змін                

до деяких законодавчих  актів України»,  ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів 

України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання  послуг з 

харчування  дітей у дошкільних,  учнів у  загальноосвітніх  та професійно - 

технічних навчальних закладах, операції  з надання яких звільняються від  

обкладення податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах  

оздоровлення  та відпочинку» (зі змінами),  спільним   наказом  

Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Міністерства  охорони здоров’я  

України  від  01.06.2005 № 242/329  «Про  затвердження  Порядку  

організації   харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах», з 

метою соціального захисту учнів, забезпечення їх повноцінним харчуванням 

у закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради   

  

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Встановити  з 01 січня 2020  року батьківську плату за харчування 

учнів  1-11 класів, вихованців групи продовженого дня закладів загальної 

середньої освіти  у розмірі  до 17 грн. (крім учнів категорійних родин, 

вказаних у п. 2 даного рішення). 

 

  2. Затвердити з 01 січня 2020 року категорії та  вартість харчування  

учнів 1- 11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету:  

 2.1.  Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування із числа 

учнів 1- 11 класів  на  18 грн.  в день. 
 



 2.2. Дітей з особливими освітніми  потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах,  із числа учнів 1- 11 класів на  17 грн.  в день.    

 2.3. Учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» на 17 грн.  в день.   

        2.4. Дітей, батьки яких загинули або отримали  інвалідність  під час 

безпосередньої участі  в АТО/ООС із числа учнів 1- 11 класів на  25  грн. в  

день. 

 

 3. Витрати, пов’язані  з наданням  послуг з харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти, що харчуються за батьківську плату,  здійснювати  

за рахунок коштів міського бюджету,  а саме:  

-      утримання  обслуговуючого персоналу їдалень шкіл; 

-      оплату енергоносіїв та інших видатків. 

 

        4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради           

Наумчик І. В.. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                      № 490     

 

Про звільнення батьків, або осіб, які їх  

замінюють, від плати за харчування дітей 

пільгових категорій у  закладах загальної  

середньої освіти Корюківської міської ради 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 10.12.2019 № 01-11/944, керуючись  Законом 

України «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України», ст. 21 

Закону України  «Про  загальну  середню  освіту», ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою підтримки дітей, 

батьки яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської 

міської ради на 2019 - 2020 роки, затвердженою рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 (зі змінами),  

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування 

у закладах загальної середньої освіти  Корюківської міської ради: 

   1.1.   Дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа 

учнів 1- 11 класів. 

        1.2. Дітей з особливими освітніми  потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах, з числа учнів 1- 11 класів. 

        1.3 Учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям». 

        1.4. Дітей, батьки яких загинули або отримали  інвалідність  під час 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції. 

 

        2. Затвердити перелік документів, на підставі яких здійснюється 

звільнення від плати за харчування пільгових категорій дітей закладів 

загальної середньої освіти (додаток 1).   

 

        3. Дане рішення вводиться в дію з 01 січня 2020 року. 



 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради    

Наумчик І. В.. 

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 491  

 

Про затвердження проєктної  

документації 

Розглянувши експертний звіт  ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 09.12.2019              

№ 02/580/19, керуючись Порядком затвердження проектів будівництва                   

і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Заводська в               

с. Сядрине Корюківського району Чернігівської області» на суму 2 987,65935 

тис. грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики ремонтних робіт: 

 

Характер проведення робіт – поточний середній ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  2 987,65935 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 2 377,12100 тис. грн.,  

інші витрати – 610,53835 тис. грн.. 

 

1.2. Генеральний проектувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД». 

 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 09.12.2019                       

№ 02/580/19.      

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                    № 492  

 

Про надання дозволу  

КП «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради  

на списання безнадійної  

дебіторської заборгованості 

 

        Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради щодо надання дозволу підприємству на закриття особового рахунку, 

відкритого на ім’я Ричака В.І., та списання безнадійної дебіторської 

заборгованості за надані послуги з централізованого постачання холодної    

води та водовідведення, строк позовної давності якої минув, відповідно                     

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.1999 № 237, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»,  ст. ст. 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 257, 327 Цивільного кодексу України, 

                                        

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на закриття особового рахунку на будинок № 28 по             

вул. Спортивна в м. Корюківка, відкритого на ім’я Ричака Валерія Івановича,  

місце перебування якого не встановлене. 

 

        2. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на списання у встановленому законодавством 

порядку суми безнадійної дебіторської заборгованості споживача Ричака В.І., 

строк позовної давності якої минув, у розмірі 126 (сто двадцять шість) грн.               

81 коп.. 

 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О.М.. 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                         № 493  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про переліки майна  

міської комунальної власності 

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови                    

Савченка О. М. про формування переліків нерухомого та рухомого майна, 

об’єктів благоустрою та об’єктів житлового фонду, що є міською 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади,   

керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

 

1. Інформацію першого заступника міського голови Савченка О.М. про 

переліки майна міської комунальної власності прийняти до відома. 

 

2. Погодити: 

2.1. Перелік нерухомого майна  міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

2.2. Перелік об’єктів житлового фонду комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 2.3 Перелік транспортних засобів комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що додається. 

 

 3. Подати для затвердження Корюківської міської ради вищезазначені 

переліки майна міської комунальної власності.  

  

 

Міський голова                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                     м. Корюківка                                      № 494  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши звернення ПП «ТОРГ-СВ» від 02.12.2019 № 07,  керуючись        

ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна (паркан, лінія 

електрифікації, асфальтове покриття) від 02.01.2008, розміщеного за адресою: 

вул. Вокзальна, 5А, м. Корюківка, укладеного з приватним підприємством 

«Торг - СВ», по 31 грудня 2020 року включно. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

     

 

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                            № 495  

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

       Розглянувши заяву ХХХХ щодо зміни адреси належного йому будинку у 

зв’язку з наявністю подвійної нумерації, відповідно до Тимчасового порядку 

реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ 

від 27.03.2019 № 367, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам 

нерухомого  майна на території Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 25.05.2017, ст.ст. 30,  37, 59  Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

        Присвоїти житловому будинку по вул. Костюк Г., 2,  м. Корюківка, який 

належить ХХХХ на підставі Договору купівлі-продажу від 16.09.1983, 

реєстраційний номер 1048, поштову адресу: вул. Костюк Г., 4, м. Корюківка, 

Чернігівська область. 

        Підстава: заява вх. № 541/04-05 від 02.12.2019. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                      № 496 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА, 

управління соціального захисту населення Корюківської РДА, лист 

Корюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

ГТУЮ у Чернігівській області, керуючись ст. 39 Житлового кодексу 

Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою 

виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і президії 

обласної ради професійних спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень у Чернігівській області», Порядком та умовами надання у 2019 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877,        

ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 33 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

 

- Іващенка Максима Олександровича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

28.11.2019 № 10-18/540. 

 

2. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської 

міської ради: 



2.1. у зв’язку із забезпеченням житлом шляхом виплати грошової 

компенсації: 

- Кравченко Наталію Анатоліївну; 

- Чех Тамару Миколаївну.  

Підстава: клопотання управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА від 02.12.2019 № 01-22/5832 та від 11.12.2019 № 01-22/6002. 

 

2.2. у зв’язку зі смертю:  

- Ковальчука Петра Прокоповича, померлого 29.11.2019. 

Підстава: лист Корюківського районного відділу державної реєстрації   

актів цивільного стану ГТУЮ у Чернігівській області від 11.12.2019                  

№ 37.6-55/1674/15.9.  

 

2.3. у зв’язку з відсутністю реєстрації місця проживання на території 

населених пунктів Корюківської міської ради та виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту: 

       - Дятла Михайла Миколайовича; 

       - Руду Юлію Анатоліївну. 

 

3. Затвердити списки квартирного обліку осіб, які перебувають на обліку за 

місцем проживання та потребують поліпшення житлових умов (додаються): 

 

-    на позачергове отримання жилих приміщень – 111 осіб,  

-    загальна черга – 173 особи, в тому числі:                                                                                                                                  

-    на першочергове отримання жилих приміщень – 74 особи. 

 

4. Згідно п. 36 Правил  обліку  громадян,  які   потребують  поліпшення 

житлових  умов,  і  надання  їм  жилих  приміщень  в  Українській РСР,  

затвердити  на  2020 рік  таке  співвідношення  у  розподілі  житлової  площі: 

 

-    у порядку загальної черги – 50%, 

-    у першу чергу – 25 %, 

-    позачергове – 25% 

від житлової площі, яка підлягає розподілу. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

     

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 



                                                                          
                                                                                   У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                    № 497  

 

Про надання дозволу на  

приватизацію службового житла 

 

Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2019 № 01-12/930 щодо надання дозволу 

вчителю початкових класів Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст. Осипенко Л.Г. на 

приватизацію службового житла, а саме: житлового будинку з господарськими 

будівлями за адресою: вул. Генерала Білого, 22, с. Сядрине, в якому вона 

проживає, враховуючи те, що Осипенко Л.Г. працює у школі з 28.08.1995, 

керуючись Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради 

Міністрів Української РСР № 37 від 04.02.1988, ст. 2 Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Осипенко Людмилі Григорівні, вчителю початкових 

класів Сядринської ЗОШ І-ІІІ ст., на приватизацію службового житлового 

будинку з господарськими будівлями за адресою: вул. Генерала Білого, 22,            

с. Сядрине, Корюківський р-н, Чернігівська обл., який складається з двох 

кімнат житловою площею 30,4 м. кв.. 

 

2. Виключити з числа службових житловий будинок з господарськими 

будівлями за адресою: вул. Генерала Білого, 22, с. Сядрине, Корюківський р-н, 

Чернігівська обл.. 
 

3. Органу приватизації (Биков О.М.) видати розпорядження про 

приватизацію житлового будинку з господарськими будівлями, вказаного в 

пунктах 1, 2 даного рішення. 

 

       4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) зняти з обліку житловий будинок з господарськими будівлями, 

вказаний в пунктах  1, 2 даного рішення, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                      
                                                               У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                   м. Корюківка                                       №  498 

 

Про надання матеріальної допомоги    

на переобладнання системи опалення 

 

        Розглянувши заяву Гончаренко С.О. та мешканців будинку № 7 по                            

вул. Бульварна м. Корюківка щодо надання останній у зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем цільової матеріальної допомоги на переобладнання 

системи опалення в квартирі № 8, співвласником якої вона є, на індивідуальне 

опалення, відповідно до Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню в м. Корюківка на 2019 - 2021 роки, 

затвердженої  рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 «Про затвердження міських Програм» та рішення 

тридцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.12.2019 

«Про внесення змін до рішення двадцятої сесії  Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», 

керуючись ст.ст. 34, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        Надати Гончаренко Світлані Олександрівні матеріальну допомогу в сумі  

11300,00 грн. на переобладнання системи централізованого опалення  

квартири  № 8 у  житловому будинку № 7 по вул. Бульварна, м. Корюківка, 

співвласницею якої вона є,  на газове індивідуальне опалення.  

       Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк», реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ. 

      Підстава: заява вх. № 565/04-05 від 12.12.2019. 
 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                      № 499  

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Бабича С.В. та додані 

документи, керуючись рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок 

та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        Надати Скрипці Сергію Михайловичу, зареєстрованому по вул. ХХХХ, м. 

Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  податків ХХХХ, 

матеріальну допомогу на  лікування в сумі  2500 грн.. 

       Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ у ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: звернення депутата міської ради Бабича С. В. вх. № 573/04-05 від 

13.12.2019. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                                               У К Р А Ї Н А 

 

                                 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                        № 500    
 

Про надання дозволу на виготовлення 

проектної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

      Розглянувши заяву Кугука В.В., керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

      1. Надати дозвіл Кугуку Віталію Валентиновичу на  виготовлення  

проектної документації та газифікацію житлового будинку по                                   

вул. З. Космодем’янської, 25,  м. Корюківка. 

      Підстава: заява вх. № 564/04-05 від 12.12.2019. 

 

       2.  Дозволити  Кугуку В.В. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М.. 

 
 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                             № 501     

 

Про внесення змін 

до Домашлинського сільського  

бюджету на 2019 рік 

 

        Розглянувши подання Домашлинської сільської ради від 12.12.2019                   

№ 382, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002                      

№ 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», з метою 

ефективного використання бюджетних коштів та своєчасного фінансування 

видатків сільського бюджету, 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зняти кошторисні призначення спеціального фонду по КПКВКМБ 

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» з ККД 

25020200 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» по КЕКВ  

2111 «Заробітна плата» в сумі 2151,00 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 2121,25 грн. у зв’язку з недовиконанням планових 

показників. Використати вільний залишок по коду фінансування 602100                  

«На початок року» по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі       

111,82 грн.. 

 

2. Зняти кошторисні призначення по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (спеціальний фонд)              

з ККД 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності» по КЕКВ 2210 в сумі 742,00 грн. у зв’язку з 

недовиконанням планових показників. Використати вільний залишок по коду 

фінансування 602100 «На початок року» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 742,00 грн.. 

 

Міський  голова                                                                       Р.АХМЕДОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2019 року                  м. Корюківка                                           № 502 

 

Про схвалення прогнозу 

міського бюджету на 2021-2022 роки 

      

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 

29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання 

у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Схвалити прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки. (додається). 

 

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХВАЛЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 13 грудня № 502 

 

 

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  

НА 2021 - 2022 РОКИ 
1. Загальна частина 

Цей прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій 

перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.  

Прогноз міського бюджету  на 2021 - 2022 роки (далі – Прогноз) 

розроблено на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України, 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, 

схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (із 

змінами, внесеними постановою Кабміну від 23.10.2019 № 883), Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради 

України від 04.10.2019 № 188-IX, Методичних рекомендацій щодо складання у 

2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, листа Мінфіну від 

18.10.2019 № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 

2021 - 2022 роки у розрізі місцевих бюджетів», прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку громади на 2020 - 2022 роки з 

врахуванням доєднання сіл району у відповідності із перспективним планом 

тощо.  

 Головна мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління 

бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та 

можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення 

прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення 

фінансового ресурсу міського бюджету на середньострокову перспективу.  

Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень міського 

бюджету (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня 

відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням 

пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної 

бази бюджету).  

Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, 

обґрунтованість, ефективність та результативність.  

Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики: 

бюджетна політика на 2021-2022 роки спрямовуватиметься на подальшу 

стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та 

економіці, на вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах 

децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності 

кожного громадянина.  

Очікувані результати: загальний розмір надходжень до міського бюджету 

(з урахуванням трансфертів) на 2021 рік прогнозуються в сумі 184,6 



млн.гривень, на 2022 рік – 196,5 млн.гривень (на 11,9 млн.гривень або на 6,4% 

більше ніж очікується у 2021 році). 

Можливі ризики невиконання прогнозних показників. 

При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших 

факторах, які впливають на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-

економічну ситуацію громади, ймовірне недосягнення запланованих темпів 

зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних 

показників за податком на доходи фізичних осіб, який у структурі доходів 

міського бюджету займає домінуючу позицію. 

 

2. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету 

                                                                                                                 

Таблиця 1 

 Основні показники міського бюджету на 2021-2022 роки 

                                                                                                                     грн 

 

Показник 2019 рік  2020 рік  2021 рік 

 

2020 

рік  

     

Доходи (з трансфертами) 174 690 169,89 17 133 600 184 615 800 196 547 400 

Видатки (з трансфертами) 202 879 044,89 171 287 600 184 615 800 196 547 400 

КРЕДИТУВАННЯ 120 000 45 000   

-надання кредиту з бюджету 137 420 90 500   

-повернення кредитів до 

бюджету 

-17 420 45 500   

Фінансування (дефіцит «-» / 

профіцит «+»)  

-28 308 875 -   

 

 
3.Дохідна спроможність міського бюджету. 

Основним джерелом надходжень міського бюджету (без урахування 

трансфертів з державного бюджету) в 2021-2022 роках є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі доходів загального та 

спеціального фондів бюджету становить близько 50,0%.  

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб 

розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня 

середньої заробітної плати,  а також бази та ставок оподаткування доходів 

фізичних осіб, визначених Податковим кодексом України. Під час розрахунку 

надходжень враховано продовження оподаткування доходів фізичних осіб за 

ставкою 18,0%, збереження діючого порядку визначення стандартної 

податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму.  

 



Таблиця 2                                               

Доходи міського бюджету на 2021- 2022 роки 
(загальний та спеціальний фонди) 

 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Загальний обсяг доходів, усього 174 690 169 171 332 600 184 615 800 196 547 400 

у тому числі:         

міжбюджетні трансферти, усього 55 619 519 42 896 300 41 871 800 44 664 400 

       з них:         

Субвенціяна формування інфраструктури об`єднаних 
територіальних громад 4398700       

Освітня субвенція 31352900 37 052 900 41 871 800 44 664 400 

Медична субвенція 11624700 3 114 300     

Субвенція на забезпечення централізованих заходів  
з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет   152 100     

Субвенція з державного бюджету  на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 79000       

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я  3940000 1 698 300     

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 511450       
Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами  131200 225 700     

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа`  359151       

Інші субвенції з місцевого бюджету 1909644 653 000     

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти  563774       

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту  749000       

податкові надходження, усього 113 615 000 121 751 300 135 855 000 144 675 000 

       з них:         

Податок та збір на доходи фізичних осіб 74570000 79 350 000 91 000 000 97 360 000 

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів  6 300 000 3 641 000 4 860 000 4 950 000 

Внутрішні податки на товари та послуги   7 750 000 7 870 300 3 460 000 3 680 000 

Місцеві полдатки і збори 24 650 000 30 590 000 36 225 000 38 365 000 

Екологічний податок 345 000 300 000 310 000 320 000 

неподаткові надходження, усього 4 190 850 6 620 000 6 859 000 7 174 000 

       з них:         

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  1 230 000 1 340 000 1 345 000 1 475 000 

Інші неподаткові надходження   1 715 000 0     

Власні надходження бюджетних установ   1220850 5 250 000 5 484 000 5 664 000 

Адміністративні штрафи 25000 30 000 30 000 35 000 



інші доходи 1264800 65000 30000 35000 

 

Пріоритетні напрямки розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та 

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної 

та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, у тому числі в сільській 

місцевості, підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності; 

- стабілізація виробництва та поступове його нарощування у пріоритетних 

галузях промисловості, підвищення конкурентоспроможності продукції на 

ринках країн ЄС та інших, диверсифікація експорту; 

- дерегуляція підприємницької діяльності та покращення середовища для 

ведення бізнесу; 

- впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання 

альтернативних видів палива; 

- технологічна модернізація діючих та створення нових підприємств з 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

- спрощення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

фінансово-кредитних ресурсів; 

- удосконалення ресурсно-інформаційної підтримки та розвиток 

інфраструктури підтримки підприємництва. 

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу 

 оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних 

служб: 

- проведення постійної роботи із виявлення, упередження, руйнування 

схем ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі 

ліквідації джерел походження тіньових коштів для виплати заробітної плати 

без сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, 

усунення фактів нарахування на підприємствах заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого мінімуму; 

- вжиття заходів з недопущення незаконного обігу підакцизних товарів, 

    функціонування тіньового ринку їх виробництва та реалізації; 

- оновлення грошової оцінки земель з метою приведення розміру 

орендної    плати у відповідність до чинного законодавства та ринкових умов; 

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, 

зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, 

прийняття і перегляду законодавства з оподаткування; 

- здійснення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через 

засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та 

заробітної плати, обов’язкового декларування доходів і сплати податків. 

  Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до 

бюджету: 

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

        -  ріст фонду оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих 

економічною діяльністю; 

-  ріст мінімальної заробітної плати; 

- зміна індексу промислового виробництва до попереднього року. 



4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної 

системи, проведення реформування галузей бюджетної сфери, зокрема охорони 

здоров’я, оптимізація мережі, штатів та контингентів установ, підняття 

соціальних стандартів.  

Подальше застосування програмно-цільового методу бюджетування буде 

спрямоване на ефективність і результативність видатків на основі їх 

пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.  

На середньострокову перспективу основними завданнями є:  

- продовження реформи міжбюджетних відносин, побудованих на 

принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого 

самоврядування, підвищення рівня самостійності органів місцевого 

самоврядування;   

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 

 - здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих 

бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та 

подальшою оптимізації бюджетних програм.  

В рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади буде продовжено процес утворення 

об’єднаних  територіальних громад.   

                

 Таблиця 3 

                                                                                                                             грн. 

Код        

ТПКВК 

МБ 
Найменування  2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100  

Державне 

управління 19 681 300   19 329 800  22 297 000 23 411 800  

 1000 Освіта 83 220 481   91 973 870  99 538 800  105 824 600 

 2000 Охорона здоров’я  630 000 4 126 400   2 160 000  2 778 800 

 3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення  7 870 118,89  11 394 560 12 040 700  12 803 200  

 4000 

Культура і 

мистецтво  7 376 100  7 250 150 8 612 700  9 069 200  

 5000 

Фізична культура 

та спорт  3 035 100  1 711 000  1 780 300 1 875 000  

 6000 

Житлово – 

комунальне 

господарство  15 853 360  14 785 000  15 598 500  16 456 400 

 7000 

Економічна 

діяльність  39 297 883 13 221 520  

 13 918 

200   14 614 100 



 8000 Інша діяльність 952 850  718 300 754 200   795 000 

 9000 

Міжбюджетні 

трансферти  25 092 852 6 777 000  7 915 400  8 919 300  

Х Усього 

203 010 

044,89 

171 332 

600 

184 615 

800 

196 547 

400 

 

 

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть 

такі. 

Освіта 

 За рахунок коштів міського бюджету утримуються 19 закладів освіти, 

зокрема 5 дошкільних навчальних закладів, 9 загальноосвітніх навчальних 

закладів, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 школа естетичного виховання та 

3 інших закладів. 

Пріоритетним завданням галузі буде: забезпечення доступності 

високоякісної освіти для громадян громади незалежно від місця їх проживання, 

підвищення конкурентоспроможності освіти, удосконалення системи 

результативних показників оцінювання якості освіти. 

Основними напрямами політики до кінця 2022 року є:  

* посилення адресності у наданні послуг закладами освіти; 

*створення умов для переходу фінансування закладів освіти від принципу 

утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та 

стандарту вартості навчання одного учня;  

* продовження реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

* оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і 

економічних реалій; 

* упорядкування штатної чисельності працівників закладів; 

*підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними 

засобами навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою 

нового зразка;  

* зміна підходів до формування замовлення на підготовку фахівців на 

основі впровадження прогнозу потреб економіки регіону;  

*створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з 

особливостями психофізичного розвитку, їх соціальна інтеграція в умовах 

закладів загальної середньої освіти; 

* розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і 

здібностей; 

*створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які 



потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної 

адаптації;  

*надання навчальним закладам та установам освіти більшої економічної 

самостійності, розширення переліку платних послуг, які надаються 

навчальними закладами, з метою раціонального поєднання і ефективного 

використання бюджетних ресурсів; 

*удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів 

виховної та організаційно – методичної роботи в громаді; 

*впровадження гендерно - орієнтовного бюджетування для підвищення 

ефективності  використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із 

урахуванням потреб різних груп споживачів послуг. 

 

Охорона здоров’я 

Пріоритетами розвитку галузі будуть:  

продовження запровадження нової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я, забезпечення рівного і справедливого доступу населення, зокрема в 

сільській місцевості, до медичних послуг належної якості, запобігання та 

зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я 

умов життєдіяльності людини.  

До завершення 2022 року передбачається забезпечити:  

● перехід до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом 

оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів, а саме 

на оплату послуг із вторинної та третинної медичної допомоги за новим 

механізмом у повному обсязі (в межах гарантованого державного пакету 

медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я) для чого необхідно 

подовжити здійснення:  

- комп’ютеризації закладів для забезпечення можливості фіксувати 

інформацію про надані медичні послуги та для обміну інформацією з 

Національною службою здоров'я України;  

- підключення закладів до електронної системи охорони здоров'я; 

 - укладання договорів з Національною службою здоров'я України на 

надання медичних послуг за програмою медичних гарантій;  

● надання максимально можливої якісної, доступної медичної допомоги, 

раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів шляхом 

створення і оснащення всім необхідним обладнанням лікарень інтенсивного 

лікування;  

● забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження 

рівня захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування 

імунопрофілактики;  



● забезпечення виконання державних і обласних програм, спрямованих 

на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із 

серцевосудинними захворюваннями, туберкульозом тощо, зокрема через 

забезпечення медичних закладів витратними матеріалами та лікарськими 

засобами для інгаляційної анестезії, медикаментами для швидкої медичної 

допомоги;  

● удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку 

інформаційного середовища системи охорони здоров’я. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Приоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру 

надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною 

підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні 

бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг 

та соціального захисту збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, 

сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства. 

 У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

соціального спрямування 

 встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних 

гарантій, які визначаються на його основі, з урахуванням зростання 

показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін; 

 підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств 

населення. 

 підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю; 

 забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 

Культура та мистецтво  

 Послуги надаватимуть 22 закладів культури міського підпорядкування, 

зокрема: 1 публічна бібліотека, 1 музей, 20 клубних закладів. 

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та 

примноження духовних і культурних здобутків українського народу. 

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити: 

● запровадження системи державних стандартів щодо надання 

культурних послуг населенню; 

● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників 

галузі; 



● продовження реалізації програм розвитку туризму в громаді та 

налагодження міжнародного, міжрегіонального співробітництва в галузі 

культури і туризму; 

 зміцнення та оновлення матеріально – технічної бази закладів культури. 

 

Фізична культура і спорт 

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації. 

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити: 

  підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом,  

 удосконалення механізму утримання спортивних закладів; 

 сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського та параолімпійських 

видів спорту; 

  створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку. 

 

Таблиця 4 

 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників 

коштів місцевого бюджету на 2019-2022 роки 
 

     

(грн) 

Код відомчої 

класифікації 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100000  

 Корюківська міська 

рада (виконавчий 

апарат)  114 871 544,89  87 410 350  92 837 600  98 954 900  

0600000  

 Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківськї 

міської  ради 88 138 500   83 922 250  91 778 200 97 592 500  

Х Усього 203 010 044,89 171 332 600 184 615 800 196 547 400 

 

 



5. Реалізація інвестиційних програм (проєктів). 

           Таблиця 5 

Бюджетні програми міського бюджету, які забезпечують виконання 

інвестиційних проектів у 2019-2021 роках                                                                                                                                                               
грн. 

КПКВК

МБ 

Найменування 

бюджетної 

програми 

Найменування 

проекту (об’єкта), 

строк реалізації 

2019 рік 2020 рік 

 

 

 

2021 рік 2022 рік 

0117362 Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

формування 

інфраструктури 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (включаючи 

співфінансування) 

Капітальні видатки 
(Капітальний ремонт 

вул. Шевченка П5+52-
ПК9+24 в м. Корюківка, 
Корюківського району, 

Чернігівській області). 
 

3 659 042 

 

   

0117362 Виконання 
інвестиційних 

проектів в рамках 

формування 

інфраструктури 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (включаючи 

співфінансування) 

Капітальні видатки 
(Придбання 
транспортного засобу 
спеціального 
призначення (трактора 
колісного) та 
комплектуючого виробу 
до нього (відвал 

снігоочисний) для КП 
"Благоустрій" 
Корюківської міської 
ради) 

1 580 000 

 

   

0117363 Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально - 

економічного 

розвитку територій 
(включаючи 

співфінансування) 

Виготовлення ПКД на 

«Капітальний ремонт 

нежитлового 

приміщення 

розташованого за 

адресою: вул. 

Вокзальна 8А, 
м.Корюківка 

Чернігівської 

області»  

49 400    

0117363 Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально - 

економічного 

розвитку територій 

(включаючи 

співфінансування) 

Капітальні видатки 

(придбання 

майданчиків для 

дозвілля) 

211 100    

0117363 Виконання 
інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально - 

економічного 

розвитку територій 

(включаючи 

Реконструкція 
покрівлі із заміною 

скатного даху  

дошкільного 

навчального закладу 

№ 4 "Веселка" за 

адресою: пров. 

Бульварний 8А в 

м.Корюківка 

1 523 322    



співфінансування Чернігівської області. 

0117363 Виконання 
інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально - 

економічного 

розвитку територій 

(включаючи 

співфінансування 

Реконструкція 
приміщення 

Корюківського 

дошкільно-

навчального закладу 

№ 4 "Веселка" 

еколого-

натуралістичного 

напряму 

Корюківської міської 

ради м.Корюківка 

Чернігівської області 

301 640    

0117367 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 

8 104 400    

0617361 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 

2 269 820,90    

0617363 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 

605 000    

0617363 Виконання 
інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально - 

економічного 

розвитку територій 

(включаючи 

співфінансування) 

Капітальні видатки 30 000    

 УСЬОГО  18 333 724 ,90    



6. Міжбюджетні відносини 

                                                                                                                    

Таблиця 6 

Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів міському 

бюджету з державного бюджету на 2019 - 2022 роки  
                                                                                                                                        ( грн) 

Назва показника 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Реверсна 3 304 300 6 433 900 7 515 400 8 919 300 

Субвенції 47 455 300 40 167 200 41 871 800 44 664 400 

Пріоритетом державної політики на середньострокову перспективу в 

частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності 

місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення 

прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому 

рівні. 

Упродовж 2021 та 2022 років передбачається здійснити: 

 підтримку стійкого економічного та соціального розвитку регіону з 

урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів; 

  узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв'язків між 

територіями;  

 удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на рівні 

місцевих бюджетів, механізму розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з 

урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих соціальних послуг та 

наближення їх до безпосереднього споживача;  

  продовження та завершення процесу об’єднання територіальних громад, 

забезпечення достатнім фінансовим ресурсом місцевих бюджетів цих громад, 

розвиток інфраструктури.  

 

 

 
 

 


	Міський голова                                                            Р.АХМЕДОВ
	Про надання матеріальної допомоги

