
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 19 грудня 2019 року 

м. Корюківка 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про розгляд вимог Держаудитслужби. 

3. Про іншу субвенцію  з районного бюджету.  

4. Про внесення змін до Олександрівського сільського бюджету на 2019 рік. 

5. Про затвердження Календарного плану заходів Корюківської міської ради на 

2020 рік. 

6. Про перерозподіл видатків. 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                           № 503 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

 

Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради сьомого скликання від 20 грудня  2018 року «Про міський бюджет 

на 2019 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету:  

- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 10000,00грн.; 

- по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально -  тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в 

сумі 15000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» в сумі 25000,00 грн. 

 

3.Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення «Про 

міський бюджет на 2019 рік». 

 

4.Контроль за виконання 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 

 

19 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 504 

 

Про розгляд вимог  

Держаудитслужби 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., з метою усунення порушень, що виявлені в ході ревізії фінансово 

– господарської діяльності Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

управлінням Північного офісу Держаудитслужби, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

1.Зменшити призначення: 

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в сумі 7363,13грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 6118,39грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

1244,74грн.; 

- по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» в сумі 51,56грн., в 

тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 42,26грн. та КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 9,30грн.; 

- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 2599,97грн., в тому числі КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» в сумі 2130,91грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 496,06грн.; 

- по КПКВКМБ 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в 

сумі 2970,91грн. в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2435,17грн. 

та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 535,74грн.; 

- по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 



209,84грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 172,00грн. та 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 37,84 грн. 

 

2. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

міської ради «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 

 

19 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                         № 505 

 

Про іншу субвенцію з  

районного бюджету 

 

       Згідно рішення сесії Корюківської районної ради № 3-28/VII від 19.12.2019 

міському бюджету виділена інша субвенція з районного бюджету в сумі 

132255,00грн. (ККД 41053900). У зв’язку з цим, враховуючи додаткову угоду № 

6 до договору від 20.12.2018 між  Корюківською районною та Корюківською 

міською радами керуючись п. 15 рішення двадцятої сесії Корюківської міської 

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

рік», ст.  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

додаткову угоду № 7 до договору від 20.12.2018 між районною та міською 

радою, 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з районного бюджету в сумі 

128000,00грн. на Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради, а 

саме на виплату заробітної плати збільшити призначення в сумі 139800,00грн. та 

зменшити призначення на оплату комунальних послуг в сумі 11800,00грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

2. Спрямувати кошти іншої субвенції з районного бюджету  в сумі 

4255,00грн. на відшкодування витрат по підвозу дітей до місць навчання  та 

додому, що проживають на території району та навчаються у Корюківській ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

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

проекту 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».  

 

4.Контроль за виконання 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 

 

19 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                      № 506     

 

Про внесення змін 

до Олександрівського сільського  

бюджету на 2019 рік 

 

        Розглянувши подання комісії з припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради від 18.12.2019 № 43,  з метою ефективного 

використання бюджетних коштів та своєчасного фінансування видатків 

сільського бюджету, відповідно до Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 

№ 228, керуючись ч. 4 ст. 83 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 

 

Провести коригування кошторисних призначень загального фонду по 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» шляхом 

зменшення асигнувань по КЕКВ  2111 «Заробітна плата» в сумі 8000,00грн. та 

збільшити асигнування по КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 6500,00грн., по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  в сумі 1500,00 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 

 

19 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                      № 507 

 

Про затвердження  

Календарного плану заходів  

Корюківської міської ради на 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію міського голови Ахмедова Р.Р., керуючись ст. 

28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити Календарний план заходів Корюківської міської ради на 2020 

рік, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

від 19 грудня 2019 року № 507   

 

К А Л Е Н Д А Р Н И Й   ПЛАН   З А Х О Д І В 

Корюківської міської ради на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходу 

 

Дата проведення 

 

Матеріальна 

допомога 

 

Квіти, грамоти, 

подарунки 

1. День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 2020 року 1200 200 

2. Міжнародний жіночий день 8 Березня  08 березня 2020 року 1500 250 

3. День працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування 

населення 

17 березня 200 року 1800 300 

4. 33-я річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС 26 квітня 2020 року 600 100 

5. 74-а річниця перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

09 травня 2020 року 600 100 

6. День банківських працівників 20 травня 2020 року 300 50 

7. День працівників водного господарства 02 червня 2020 року 600 100 

8. День журналіста 06 червня 2020 року 300 50 

9. День села Сядрине 07 червня 2020 року 300 50 

10. День медичного працівника 16 червня 2020 року 1200 200 

11. День Конституції України 28 червня 2020 року 900 150 



12. День молоді  

День молодіжних та дитячих громадських 

організацій 

30 червня 2020 року 1200 200 

13. День Національної поліції України 04 липня 2020 року 600 100 

14. День міста Корюківка 28 липня 2020 року 8000 1300 

15. День села Наумівка 19 серпня 2020 року 300 50 

16. День Державного Прапора України 23 серпня 2020 року 300 50 

17.  День незалежності України 24 серпня 2020 року 1200 200 

18. Конференція педагогічних працівників закладів 

освіти 

25 серпня 2020 року 600 100 

19. День підприємця 01 вересня 2020 року 300 50 

20. День фізичної культури і спорту 14 вересня 2020 року 600 100 

21. День працівника лісу 15 вересня 2020 року 1200 200 

22. День рятівника 17 вересня 2020 року 600 100 

23. День села Олександрівка 21 вересня 2020 року 300 50 

24. День села Сахутівка 21 вересня 2020 року 300 50 

25. Всеукраїнський день дошкілля  29 вересня 2020 року 900 150 

26. Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня 2020 року 300 50 

27. День усиновлення 30 вересня 2020 року 600 100 

28. День ветерана 01 жовтня 2020 року 600 100 

29. День працівників освіти 06 жовтня 2020 року 1500 250 



30. День юриста 08 жовтня 2020 року 300 50 

31. День захисника України 

День українського козацтва 

14 жовтня 2020 року 1200 200 

32. День працівників целюлозно-паперової 

промисловості 

19 жовтня 2020 року 1200 200 

33. День автомобіліста і дорожника 27 жовтня 2020 року 600 100 

34. День працівника соціальної сфери 03 листопада 2020 року 900 150 

35. Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

09 листопада 2020 року 900 150 

36. День працівників сільського господарства 17 листопада 2020 року 900 150 

37. День працівників прокуратури 01 грудня 2020 року 300 50 

38. Міжнародний день волонтера 05 грудня 2020 року 600 100 

39. День Збройних Сил України 06 грудня 2020 року 900 150 

40. День місцевого самоврядування 07 грудня 2020 року 1800 300 

41. День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 2020 року 600 100 

42. День працівників суду 15 грудня 2020 року 300 50 

43. День енергетика 22 грудня 2020 року 600 100 

44. Ювілеї інших жителів громади  

(90, 95, 100, 105  років) 

Січень-грудень 2020 

року 

30000 3600 

 Всього  69800 10200 

 

Головний спеціаліст загального відділу        Ю.КОЖУШКО



 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                           № 508 

 

Про перерозподіл видатків 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Збільшити призначення:  

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» в сумі 7363,13грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 6118,39грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

1244,74грн.; 

- по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» в сумі 51,56грн., в 

тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 42,26грн. та КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 9,30грн.; 

- по КПКВКМБ 0611100 «Надання спеціалізованої освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 2599,97грн., в тому числі КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» в сумі 2130,91грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 496,06грн.; 

- по КПКВКМБ 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» в 

сумі 2970,91грн. в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2435,17грн. 

та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 535,74грн.; 

- по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 

209,84грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 172,00грн. та 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 37,84грн. 

 

2. Начальнику фінансового відділу міської ради Барсук О.І. внести зміни 

до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до 

рішення міської ради «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 
 

 


