
                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(друга сесія восьмого скликання) 

 

15 грудня 2020 року                     м.Корюківка                                         № 7-2/VIIІ 

 

Про міський бюджет на 2021 рік  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради                

від 10 грудня 2020 року № 407 «Про міський бюджет на 2021 рік», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись Бюджетним 

кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Визначити на 2021 рік : 

 

доходи міського бюджету у сумі 213 044 600 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 202 293 600 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень  згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 

видатки міського бюджету у сумі 212 882 600 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 200 841 650 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 12 040 950 гривень; 

 

повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

38700гривень; 

      

надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень; 



 

 

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі  1 289 950 гривень 

згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 289 950гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом; 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

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

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку міського 

бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, 

капітальний ремонт 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 35 716 600 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

6. Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2021 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, визначені 

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 2021 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 2021 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. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками міського  бюджету видатки загального фонду  

на: 

-  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 

фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2021 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах 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 фінансовому відділу 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 2022 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 обґрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити фінансовому відділу міської ради вносити зміни до 

помісячного розпису  доходів та видатків міського бюджету, а у виключних 

випадках та за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних 

коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 

межах його загального обсягу бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному фондах міського бюджету . 

 

15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням з постійної комісії 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 2021 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 2021 рік». 

 

16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

 

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

 

18. Загальному відділу Корюківської міської ради забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Корюківської міської 

ради у термін, визначений законодавством.  

 

19. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити у разі 

необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього 

рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та 

кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними 

наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або 

забезпечити внесення таких змін рішенням виконавчого комітету після 

підписання цього рішення. 

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 139042000 138782000 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
86710000 86710000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 86710000 86710000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
7550000 7550000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
3600000 3600000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3930000 3930000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7860000 7860000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1000000 1000000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3600000 3600000 0

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

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 36662000 36662000 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 13735000 13735000

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10256000 1345000 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 10000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 10000 10000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1335000 1335000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920000 920000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
300000 300000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 15000 15000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  другої сесії     Корюківської міської ради   

восьмого  скликання    від  15 грудня 2020 року                 

"Про міський бюджет на 2021 рік"   № 7 - 2   / VIIІ

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 1550000 0 1550000 1550000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1550000 1550000 1550000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1550000 1550000 1550000

50000000 Цільові фонди 30000 0 30000 0

50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
30000 0 30000

Разом 150878000 140127000 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 62166600 62166600 0 0

41000000 Від органів державного управління 62166600 62166600 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
61321700 61321700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61321700 61321700

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 844900 844900 0 0

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

206500 206500

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

638400 638400

ВСЬОГО 213044600 202293600 10751000 1550000

Секретар міської ради                                                                                                                 А.ПЛЮЩ



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 0 -1289950 1289950 1289950

208000 0 -1289950 1289950 1289950

208400 0 -1289950 1289950 1289950

600000 0 -1289950 1289950 1289950

602000 0 -1289950 1289950 1289950

602400
0 -1289950 1289950 1289950

0 -1289950 1289950 1289950

Секретар міської ради                                                                                                                      А.ПЛЮЩ

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік

до рішення  другої сесії     Корюківської міської ради   

восьмого скликання    від 15  грудня  2020 року            

"Про міський бюджет на 2021 рік"   № 7- 2  / VIIІ

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)



Додаток   3

    

(грн)

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

0100000 81237530 70533530 35391400 3703500 10704000 4229950 2839950 1390000 0 0 2839950 85467480

0110000 81237530 70533530 35391400 3703500 10704000 4229950 2839950 1390000 0 0 2839950 85467480

Х 0100 Х 20089400 20089400 14232000 470900 0 600000 600000 0 0 0 600000 20689400

0110150 0150 0111 19381700 19381700 14232000 465900 19381700

0110180 0180 0133 707700 707700 5000 600000 600000 600000 1307700

Х 1000 Х 17203560 17203560 11224400 1797280 0 1100000 0 1100000 0 0 0 18303560

0111010 1010 0910 17203560 17203560 11224400 1797280 0 1100000 0 1100000 0 0 0 18303560

17203560 17203560 11224400 1797280 1100000 1100000 18303560

Х 2000 Х 1168400 1168400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1168400

0112010 2010 0731 250000 250000 250000

0112111 2111 0726 150000 150000 150000

0112144 2144 0763 768400 768400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768400

130000 130000 130000

638400 638400 638400

Х 3000 Х 13768720 13768720 9935000 268220 0 0 0 0 0 0 0 13768720

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113133 3133 1040 856500 856500 535000 80800 856500

0113192 3192 1030 331300 331300 331300

0113241 3241 1090 12074420 12074420 9400000 187420 12074420

0113242 3242 1090 300000 300000 300000

Х 6000 Х 16812200 6482200 0 1167100 10330000 289950 289950 0 0 0 289950 17102150

0116011 6011 6020 140000 140000 140000

0116020 6020 0620 10330000 10330000 10330000

0116030 6030 0620 6342200 6342200 1167100 289950 289950 289950 6632150

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Організація благоустрою населених пунктів

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Державне управління

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

            з   них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

усьогоусього
Разомвидатки 

розвитку

 видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

до рішення другої   сесії     Корюківської міської ради   

восьмого  скликання    від  15 грудня 2020 року                                                           

"Про міський бюджет на 2021 рік"   № 7-2/VIIІ

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

видатки 

споживання 

          з    них

видатки 

розвитку

Надання дошкільної освіти

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Надання дошкільної освіти

Освіта

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Житлово - комунальне господарство

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 

(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету) 



Х 7000 Х 11795250 11421250 0 0 374000 1980000 1950000 30000 0 0 1950000 13775250

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 80000

0117310 7310 0443 1500000 1500000 1500000 1500000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 299000 299000 299000

0117461 7461 0456 11350000 11350000 11350000

0117650 7650 0490 20000 20000 40000 40000 40000 60000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 30000 30000 30000

0117693 7693 0490 25000 25000 25000

Х 8000 Х 400000 400000 0 0 0 260000 0 260000 0 0 0 660000

0118110 8110 0320 400000 400000 400000

0118340 8340 0540 260000 260000 260000

Інша діяльність

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха



0600000 117760320 117760320 83584100 6165560 0 7811000 0 7811000 0 0 0 125571320

0610000 117760320 117760320 83584100 6165560 0 7811000 0 7811000 0 0 0 125571320

Х 0100 Х 1167400 1167400 952400 0 0 0 0 0 0 0 0 1167400

0610160 0160 0111 1167400 1167400 952400 1167400

Х 1000 Х 104285710 104285710 74881700 5413050 0 7807000 0 7807000 0 0 0 112092710

0611010 1010 0910 3646860 3646860 2510000 197160 400000 400000 4046860

0611021 1021 0921 24431390 24431390 11500000 4596890 7406000 7406000 31837390

0611031 1031 0921 61321700 61321700 50261700 61321700

0611070 1070 0960 3749100 3749100 2480000 202500 3749100

0611080 1080 0960 5238200 5238200 4000000 246800 5238200

0611141 1141 0990 4861010 4861010 3570000 139650 1000 1000 4862010

0611142 1142 0990 290000 290000 290000

0611160 1160 0990 747450 747450 560000 30050 747450

Х 3000 Х 423700 423700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423700

0613140 3140 1040 423700 423700 423700

Х 4000 Х 9580010 9580010 6300000 752510 0 4000 0 4000 0 0 0 9584010

0614030 4030 0824 1796170 1796170 1230000 148570 4000 4000 1800170

0614040 4040 0824 875280 875280 570000 38880 875280

0614060 4060 0828 6538560 6538560 4500000 565060 6538560

0614082 4082 0829 370000 370000 370000

Х 5000 Х 2303500 2303500 1450000 0 0 0 0 0 0 0 0 2303500

0615011 5011 0810 200000 200000 200000

0615012 5012 0810 80000 80000 80000

0615031 5031 0810 2023500 2023500 1450000 2023500

3700000 1843800 1843800 796800 2700 0 0 0 0 0 0 0 1843800

3710000 1843800 1843800 796800 2700 0 0 0 0 0 0 0 1843800

Х 0100 Х 1031500 1031500 796800 2700 0 0 0 0 0 0 0 1031500

3710160 0160 0111 1031500 1031500 796800 2700 1031500

Х 9000 Х 812300 812300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812300

0119110 9110 0180 812300 812300 812300

 200841650 190137650 119772300 9871760 10704000 12040950 2839950 9201000 0 0 2839950 212882600

А.ПЛЮЩСекретар міської ради

Державне управління

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Реверсна дотація

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Міжбюджетні трансферти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Фізична культура і спорт

Державне управління

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Культура і мистецтво

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання дошкільної освіти

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат)
162000 200700 0 -38700 -38700 162000 162000

0118800 8800 Кредитування 162000 38700 0 200700 0 -38700 0 -38700 162000 0 0 162000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

162000 38700 200700 162000 38700 200700

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-38700 -38700

0 -38700 -38700

Всього 162000 200700 -38700 -38700 162000 162000

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Додаток   4

до рішення   другої   сесії     Корюківської міської ради  

восьмого   скликання    від  15 грудня 2020 року                "Про 

міський бюджет на 2021 рік"   № 7- 2 / VIIІ

 Корюківського міського бюджету в 2021 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Секретар міської ради                                                                                                                                   А.ПЛЮЩ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



Додаток   5
до рішення  другої   сесії     

Корюківської міської ради   восьмого  

скликання    від  15 грудня  2020 року  

"Про міський бюджет на 2021 рік"   

№ 7- 2 / VIIІ

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 61321700

41053900/ 25100000000 206 500

41055000/ 25100000000 638 400

Х 62 166 600

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація / Державний бюджет 812300

Х Х УСЬОГО за розділом 1 812300

УСЬОГО за розділом 1

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

         Секретар міської ради                                                                                                                                А.ПЛЮЩ                 

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету / Обласний бюджет Чернігівської області



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або напрямку 

видатків згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування обєкта бдівництва/ вид будівельних  робіт, в тому 

числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об’єкта, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг ввидатків бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об’єкта в 

бюджетному періоді,. 

гривень

Рівень готовності об’єкта на 

кінець бюджетного періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 28399500110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - Капітальні видатки

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері 

державного управління Капітальні видатки 600000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою 

населених пунктів Капітальні видатки 289950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна 

9-а, м.Корюківка, Чернігвської області 2020-2021 1557450 30450

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД "Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул.Слов’янська м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області" 2021 65000 65000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул. Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівської області 2021 1404550 1404550

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій 

(містобудівної документації) Капітальні видатки 400000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи 

права на неї Капітальні видатки 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів Капітальні видатки 100000617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних ПКД "Футбольний стадіон з олаштуванням 

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 2839950 Х

Секретар міської ради                                                                                                             А.ПЛЮЩ

до рішення  другої  сесії     Корюківської міської ради   восьмого  скликання  

від 15  грудня  2020 року                                                                     "Про міський 

бюджет на 2021 рік"   № 7-2 / VIIІ

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році

РОЗПОДІЛ



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 35716600 32577950 3138650 2839950

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 400000 400000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 630000 30000 600000 600000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 138700 138700

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 250000 250000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 

санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 150000 150000

0112144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування на цукровий 

та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 - 2023роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 768400 768400

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 856500 856500

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 331300 331300

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-

2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 270000 270000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 30000 30000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 140000 140000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки", "Програма запобігання 

бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на 

території Корюківської міської ради на 2020-

2022роки""Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії 

сьомого скликання від 

20.12.2018, тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10330000 10330000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 , рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради від 15.12.2020 5182150 4892200 289950 289950

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 93600 93600

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 

роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1450000 1450000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять пршої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 80000 80000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 

15.12.2020 1500000 1500000 1500000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 400000 400000 400000

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 

роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 299000 299000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 

місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 

ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 11350000 11350000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 60000 20000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10000 10000 10000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 21250 21250

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 25000 25000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

21.12.2017 400000 400000

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма 

раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання 

від 15.12.2020 260000 260000

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 

"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської 

міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 200700 162000 38700

РАЗОМ 35716600 32577950 3138650 2839950

Секретар міської ради                                                                                                             А.ПЛЮЩ

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми

Додаток 7

до рішення  другої  сесії Корюківської міської ради   

восьмого  скликання від 15  грудня  2020 року 

"Про міський бюджет на 2021 рік" № 7-2 / VIIІ

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд


