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ПРОГРАМА                                                                                                                    

забезпечення малочисельних та 

віддалених  сіл громади   

товарами  першої необхідності 

 та  хлібом  

на 2021-2023 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2020 рік 

 



 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ                                                                                                        

забезпечення  малочисельних  та  віддалених  сіл громади  товарами  

першої необхідності та  хлібом  на   2021-2023 роки 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми 

 

Корюківська міська рада  

 

2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення Програми. 

Закон України від 21 травня 1997 року 

„Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

 

3. Розробник Програми  Корюківська міська  рада 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Корюківська міська  рада, старости 

громади 

 

5. Учасники Програми  Виконком Корюківської міської  ради, 

старости громади та приватні 

підприємці. 

6. Період реалізації Програми  

 

2021 - 2023 роки 

7. Етапи виконання Програми  2021 – 2023 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми.  

 

міський  

9. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього 

120000,00 грн.,в т.ч.: 

2021 рік – 30000,0 грн.; 

2022 рік -  40000,0 грн.; 

2023 рік -  50000,0грн. 

  

 

2. Загальна частина 

 

На території громади функціонують села, які на значну відстань віддалені 

від центральної садиби. Станом на 01.01.2021 року в селах проживає мала 

кількість жителів, а саме:  

- в селі Турівка зареєстровано 77 чоловік, з них дітей до шести років - 3 та  

шкільного віку – 11, пенсіонерів 27;  

- в селі Переділ зареєстровано 31 чоловік, з них дітей до шести років - 1 та  

шкільного віку - 6, пенсіонерів – 11;  

- в селі Нова Буда – 3 чоловіки (пенсіонери); 

- в селі Новоселівка зареєстровано 32 чоловіки, з них шкільного віку – 3,  

пенсіонерів – 10. 



Відстань від центральної садиби (с. Наумівка) до села Турівка - 5 

кілометрів, до села Переділ – 6 кілометрів; від центральної садиби                            

(с. Забарівка) до села Нова Буда – 6 кілометрів; від центральної садиби                      

(с. Рибинськ) до села Новоселівка – 5 кілометрів.    

Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,  

шляхом організації мобільних мереж роздрібної торгівлі. 

  

                                 3. Мета Програми 

Метою Програми є сприяння організації виїзної торгівлі суб’єктами 

підприємницької діяльності та забезпечення мешканців віддалених, 

малочисельних сіл продуктами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними 

виробами. 

4. Основні завдання Програми 

 Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно заключити 

договір по відшкодуванню витрат на доставку продуктів першої необхідності, 

хліба та хлібобулочних виробів в віддалені та малочисельні  села. 

5. Фінансове забезпечення 

Фінансування  Програми здійснюватиметься у межах асигнувань міського   

бюджету. Обсяг фінансування програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей  міського бюджету. 

 

                                6. Строки та етапи виконання Програми 

Джерела фінансування Всього   

Міський бюджет - 120000,00 грн.   

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу:  забезпечити своєчасну доставку хліба 

та хлібобулочних виробів, продуктів першої необхідності в віддалені, 

малочисельні села громади, згідно договору,  в кількості та асортименті 

відповідно до заявок, складених на основі фізіологічної потреби і попиту 

населення. 

 

8.Контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань 

основними та безпосередніми учасниками Програми. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією  

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

культурного розвитку міста 

 

Секретар міської ради        А. ПЛЮЩ 



 


