
Порядок денний 

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 07 травня 2020 року 

м. Корюківка 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

       1. Про субвенцію з державного бюджету. 

       2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

       3. Про затвердження  списку  на  виплату  одноразової  грошової  стипендії 

обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради.  



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 травня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 149  

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

        Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 06.05.2020 № 52 «Про розподіл 

субвенції» міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

на оплату праці працівників закладів, які надають вторинну медичну 

допомогу, в сумі 86400,00 грн. (ККД 41055000). У зв’язку з цим, керуючись          

п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік», ст.  28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на оплату 

праці працівників закладів, які надають вторинну медичну допомогу, в сумі 

86400,00 грн. на  КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» для виплати заробітної плати медичним працівникам. 

Головний розпорядник бюджетних коштів – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області». 

 

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

бюджету та врахувати дане рішення при  внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019            

№ 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

Перший заступник міського голови                                          О.САВЧЕНКО 



                                                               
                                                       У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 травня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 150 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

        Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 29.04.2020 № 01-12/322, керуючись п. 15 

рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 17.12.2019 № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                       виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 

1833600,00 грн..  

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на  суму 

1833600,00 грн.. 

 

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

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019                

№ 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                          О.САВЧЕНКО 

 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 травня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 151 

 

Про затвердження списку на виплату  

одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим учням (вихованцям)  

навчальних закладів Корюківської міської ради  

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 05.05.2020 № 01-11/324, відповідно  до ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської Програми 

роботи з обдарованою молоддю на 2019 - 2021 роки, Положення про 

призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим 

учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та 

щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської 

міської ради, затвердженого рішенням четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 22.02.2017 (зі змінами), з метою підтримки і 

стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих учнів та вихованців 

навчальних закладів Корюківської міської ради 

 

                                 виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити Список на виплату одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим  учням (вихованцям) навчальних закладів 

Корюківської міської ради за 2019-2020 навчальний рік, що додається. 

 

        2.  Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Бондаренко А.І.) та 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради             

(Наумчик І.В.) забезпечити своєчасну виплату одноразової грошової стипендії 

за 2019 - 2020 навчальний рік. 

 
3. Контроль   за    виконанням   даного   рішення    покласти   на   першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Перший заступник міського голови                                    О.САВЧЕНКО               


