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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КОРЮКІВСЬКОГО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
НА 2021 РІК
Загальні особливості формування показників міського бюджету
на 2021 рік
1) Згідно із статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети

затверджуються рішенням відповідної ради до 25 грудня року, що передує
плановому. Тому згідно з діючим законодавством міський бюджет на наступний
рік має бути прийнятий у 2020 році.
2) Проект рішення міського бюджету «Про міський бюджет на 2021 рік»
розроблено за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів
України від 03.08.2018 № 668 (зі змінами та доповненнями).
3) Проект рішення «Про міський бюджет на 2021 рік» та прогноз на 20222023 роки (елемент середньострокового бюджетування) були схвалені на
засіданні виконавчого комітету міської ради.
4) Дохідна частина міського бюджету на 2021 рік розроблена на основі норм
чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих
актів з врахуванням доєднання сіл до територіальної громади.
5) Згідно зі статтею 8 проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2021 рік» у видатках міського бюджету враховано запровадження
мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 у розмірі 6000грн. та з 01.12.2021 року у
розмірі 6500грн на місяць, а також враховано розмір посадового окладу
працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2021 року в сумі 2670грн. та з
01.12.2021 року у сумі 2893грн.
6) Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв обраховані за
тарифами, що будуть діяти з 01.01.2021року та враховано фактичне споживання в
натуральних показниках у 2020 році.
7) Інші поточні видатки визначені переважно на рівні їх обсягу в 2020 році.
8) Трансферти з держбюджету враховані у обсягах, визначених у проекті
Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
9) Міський бюджет на 2021 рік складений та виконуватиметься за програмноцільовим методом бюджетування.

Оцінка доходів міського бюджету на 2021 рік
Показники дохідної частини міського бюджету на 2021 рік розроблені на базі
прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із
застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів, Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», а також проекту змін до
Податкового кодексу України в частині індексації ставок акцизного податку,
рентної плати, екологічного податку.
При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2021 рік було
враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники
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Мінекономрозвитку на 2020 рік та прогнозні на 2021 рік, затверджені
постановою КМУ від 29.07.2020 року «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2021-2023 роки». Також враховано підвищення
мінімальної заробітної плати, а також фактичне виконання дохідної частини
міського бюджету за результатами 2017 - 2019 років та 11 місяців 2020 року.
Загальний розмір доходів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних
трансфертів визначений на рівні 210282,4 тис. гривень, у тому числі загального
фонду – 199531,4 тис. гривень, спеціального фонду – 10751,0 тис. гривень.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
з Державного бюджету міському бюджету передбачена освітня субвенція в сумі
65004,4 тис. гривень.
Власні доходи загального фонду бюджету міста затверджені у сумі 134527,0
тис. гривень, при цьому враховані доходи територіальних громад, що з 2021 року
входять до Корюківської об’єднаної територіальної громади.
Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду становить
податок на доходи фізичних осіб 85710,0 тис. гривень, або 63,7 %.
Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2021 рік
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. Прогнозний ріст надходжень
податку та збору на доходи фізичних осіб у 2021 році становить 16,7% до
очікуваного показника 2020 року. Основними чинниками, які вплинуть на
надходження податку та збору на доходи фізичних осіб є встановлення
мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року в розмірі 6000 грн., з 01 грудня –
6500 грн.
Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів місцевого
значення визначена в сумі 7550,0 тис. гривень. При розрахунку рентної плати за
спец використання лісових ресурсів в частині рубок головного користування
враховано норму Бюджетного кодексу України в частині зарахування до міського
бюджету 37% надходжень. Надходження по даному виду податку планується
орієнтовно на рівні фактичних надходжень за 2020 рік.
Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво,
алкогольні напої, тютюнові вироби та інше) в міському бюджеті передбачено в
сумі 3260,0 тис. гривень. При розрахунку прогнозного показника акцизного
податку враховано прогнозні показники індексу споживчих цін, індексації ставок
акцизного податку (крім тютюнових виробів), темпів реалізації оподатковуваних
товарів. Надходження акцизного податку з пального в міському бюджеті не
передбачається, оскільки з 2021 року 100 відсотків таких надходжень
спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.
Надходження місцевих податків і зборів на 2021 рік затверджено в сумі
36662,0 тис. гривень. Прогнозний обсяг місцевих податків і зборів розрахований
виходячи із встановлених на 2021 рік ставок місцевих податків і зборів, діючих та
заключених у 2020 році договорів оренди землі тощо. Податок майно передбачений
в сумі 22927,0 тис.гривень, в тому числі податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки – 2105,0 тис. гривень, плата за землю – 20722,0 тис. гривень та
транспортний податок з юридичних осіб – 100,0 тис.гривень.
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Єдиний податок затверджений в сумі 13735,0 тис. гривень. При
розрахунку єдиного податку враховано: зростання прожиткового мінімуму для
працездатних осіб на 8% (для платників І групи), мінімальної зарплати на 27% (для
платників ІІ групи), підвищений граничний обсяг доходу для платників, що
перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Неподаткових надходжень до загального фонду міського передбачено у сумі
1345,0 тис.гривень, а саме:
- адміністративні штрафи та інші санкції передбачено в сумі 10,0 тис.гривень.
- адміністративних зборів в частині плати за надання адміністративних
послуг (реєстрація фізичних і юридичних осіб – підприємців, реєстрація прав
власності на нерухоме майно, інші адмінпослуги) передбачено в сумі 920,0
тис.гривень.
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального
майна розрахована відповідно до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду майна міської комунальної власності (зі змінами і доповненнями)
та фактично укладених угод оренди майна, затверджена в сумі 400,0 тис.гривень.
- надходження державного мита заплановані в сумі – 15,0 тис. гривень,
передбачені на рівні очікуваних надходжень 2020 року.
Спеціальний фонд міського бюджету по доходам затверджено в сумі 10751,0
тис. гривень.
Екологічний податок затверджено міською радою в сумі 260,0 тис. гривень.
У 2021 році передбачається надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення у сумі 1550,0 тис.гривень.
Цільові фонди, утворені органом місцевого самоврядування, передбачені в
розмірі 30,0 тис. гривень, будуть формуватись за рахунок плати за укладання
договорів оренди, самооподаткування та інших коштів, передбачених положенням
про цільовий фонд.
Власні надходження бюджетних установ на 2021 рік заплановані в сумі
8911,0 тис. гривень, з них платні послуги – 8900,0 тис. гривень, оренда майна – 11,0
тис. гривень.

Пояснення до основних положень рішення про міський
бюджет на 2021 рік
Загальний обсяг видатків міського бюджету (без врахування надання та
повернення кредитів) прогнозується в обсязі 207437,7тис.грн., у тому числі обсяг
видатків загального фонду у сумі 195396,8тис.грн. та видатків спеціального фонду
бюджету – 12040,9тис.грн.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На утримання міської ради та двох самостійних відділів на 2021 рік
передбачені видатки по загальному фонду в сумі 21530,6тис.грн.

На виконання Програми нагородження відзнаками Корюківської міської
ради на 2019-2021 роки передбачені видатки в сумі 90,0тис.грн.
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На
виконання
Програми "Управління
майном
міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20212023 роки" передбачаєть виділити 400,0тис.грн.
На утримання «Трудового архіву» Корюківської міської ради
спрямовується 138,7тис.грн.

ОСВІТА
Пріоритетним завданням галузі в 2021 році, в умовах реформування системи
освіти, є забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та
підвищення конкурентоспроможності освіти. Створюватимуться умови для
задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх
соціальної інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти.
Здійснюватимуться заходи з оптимізації та реорганізації інтернатних закладів,
розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг
для
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
Вдосконалюватимуться підходи до формування замовлення на підготовку фахівців
на основі прогнозу потреб економіки регіону, робота з обдарованою і талановитою
молоддю, що сприятиме всебічному розвитку індивідуальності дитини, її задатків і
здібностей.
Видатки загального фонду міського бюджету на освіту становлять
125172,0тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції 65004,4тис.грн., за рахунок
власних надходжень 60167,6тис.грн. Видатки за рахунок власних доходів
збільшені на 12487,4тис.грн. або 26,2%.
Видатки по загальному фонду на утримання шести дошкільних навчальних
закладів складають 20850,5тис.грн., що на 2145,3тис.грн. більше за призначення
2020 року або на 11,5%. На оплату праці передбачається 16755,9тис.грн., на
продукти харчування 1308,1тис.грн., на енергоносії 1994,4тис.грн. За
рахунок власних надходжень плануються видатки в сумі 1500,0тис.грн.
На загальноосвітні навчальні заклади передбачено 89435,8тис.грн., в тому
числі за рахунок освітньої субвенції 65004,4тис.грн., за рахунок власних
надходжень 24431,4тис.грн. Із загальної суми видатки на заробітну плату
складають 79034,4тис.грн., на енергоносії – 4596,9тис.грн., на продукти
харчування – 1204,0тис.грн. За рахунок коштів власних надходжень (спеціальний
фонд) видатки складають 7406,0грн.
За рахунок власних надходжень загального фонду міського бюджету на інші
заклади освіти плануються видатки 14885,8тис.грн. На заробітну плату
заплановано 12944,2тис.грн., на енергоносії 619,0тис.грн.
Запланована одноразова виплата допомоги ( 1810грн) дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі
29,0тис.грн. (16 дітей).
Передбачаються кошти на проведення оздоровлення дітей в літній період у
пришкільних таборах у сумі 448тис.грн. Планується оздоровити 800 дітей.
Плануються кошти на придбання 35 путівок на загальну суму 332,5тис.грн.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Пріоритетами розвитку галузі будуть: запровадження нової моделі
фінансування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного і справедливого
доступу населення до медичних послуг належної якості, наближення медичних
послуг до споживачів, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також
створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.
На фінансування КНП «Корюківська центральна районна лікарня»
спрямовуються кошти в сумі 250,0тис.грн.
На підтримку КНП «Корюківський центр медико – санітарної допомоги»
Корюківської районної ради з міського бюджету виділено 150,0тис.грн.
На забезпечення хворих препаратами інсуліну планується виділити
130,0тис.грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У міському бюджеті на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки
заплановані в сумі 13562,2тис.грн.
На підтримку молодіжного центру «КУБ» спрямовується 8856,5тис.грн.
На утримання центру надання соціальних послуг передбачено
12074,4тис.грн. Із загальної суми видатків на заробітну плату спрямовується
11468,0тис.грн., енергоносії – 187,4тис.грн.
На надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення
передбачено 300,0тис.грн.
На підтримку ради ветеранів буде спрямовано 331,3тис.грн.
КУЛЬТУРА
Головними пріоритетами галузі є збереження, відтворення та примноження
духовних і культурних здобутків українського народу, здійснення комплексу
заходів, спрямованих на розвиток історико-культурних цінностей регіону.
За загальним фондом бюджету на галузь враховані видатки в сумі
9580,0тис.грн., що на 2407,6тис.грн. більше запланованих на 2021 рік коштів або на
33,6%.
На виплату заробітної плати працівникам установ культури передбачено
7848,0грн.
Для забезпечення розрахунків за енергоносії передбачаються видатки в сумі
752,5тис.грн., що забезпечує їх стовідсоткову потребу.
На проведення централізованих заходів передбачено 370,0тис.грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та становлення
здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до
масового спорту, військово-патріотичного виховання молоді, удосконалення
механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд .
На 2021 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати
2303,5тис.грн коштів загального фонду бюджету, що на 592,5тис.грн. більше
призначень на 2020 рік.
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На
утримання
дитячо-юнацької
спортивної
школи
заплановано
2023,5,0тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати 1769,0тис.грн., на
проведення зборів і змагань 100,0тис.грн.
На проведення навчально – тренувальних зборів та змагань з олімпійських та
неолімпійських видів спорту передбачається 280,0тис.грн.
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На фінансування видатків житлово – комунального господарства
передбачено 17152,2тис.грн., в т.ч. по загальному фонду 16862,2тис.грн., по
спеціальному 290,0тис.грн.

На виконання "Програми стимулювання створення, фінансової
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 2022 роки"
передбачається 140,0грн.
На підтримку комунальних підприємств міської ради планується
спрямувати 10330,0тис.грн.
На проведення заходів з благоустрою території громади передбачено
6682,2тис.грн.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Видатки для здійснення економічної діяльності на 2021 рік заплановані в
сумі 9175,3грн., з яких по загальному фонду – 7195,3тис.грн., по спеціальному
1980,0тис.грн.
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
На здійснення заходів із землеустрою передбачено 80,0тис.грн., в т.ч. на
проведення грошової оцінки землі 30,0тис.грн., на розробку проектів землеустрою
50,0ти.грн.
Будівництво та регіональний розвиток
На будівництво об’єктів житлово-комунального господарства за рахунок
коштів бюджету розвитку заплановано 1500,0тис.грн.
Кошти в сумі 400,0тис.грн передбачені на розроблення схем планування та
забудови території (містобудівної документації).
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На відшкодування різниці в тарифах на міських та приміських перевезеннях
заплановано 299,0тис.грн.
Для забезпечення утримання в належному стані транспортної інфраструктури
передбачено 6750,0тис.грн. коштів загального фонду.
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
Для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки заплановано
60,0тис.грн. На підготовку ділянок несільськогосподарського призначення або
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права на них для продажу на торгах та проведення таких торгів плануються
кошти в сумі 10,0тис.грн.
21,3тис.грн. передбачено на сплату членських внесків до асоціації органів
місцевого самоврядування.
Видатки по цільових фондах складають 30,0тис.грн
Для забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів предметами
першої необхідності та хлібом передбачено 25,0тис.грн..
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природнього характеру
В міському бюджеті передбачено 400,0тис.грн. на видатки для запобігання та
ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
Охорона навколишнього природного середовища
На природоохоронні заходи передбачені видатки в сумі 260,0тис.грн.

КРЕДИТУВАННЯ
На виконання програми „Власний дім” по загальному фонду міського
бюджету передбачені видатки для надання пільгових кредитів індивідуальним
сільським забудовникам у сумі 162,0тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі
38,7тис.грн. за рахунок їх повернення.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
У міському бюджеті на 2021 рік передбачені наступні міжбюджетні
трансферти:
- реверсна дотація в сумі 812,3тис.грн., що передається до державного
бюджету.

8

ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
НА 2022 - 2023 РОКИ
1. Загальна частина
Цей прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі,
які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Прогноз міського бюджету на 2022 - 2023 роки (далі – Прогноз) розроблено
на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України, Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, схваленого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671, лист Міністерства
фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання
проектів місцевих бюджетів 2021 рік», прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку громади на 2021 - 2023 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 2022-2023 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 2022 рік прогнозуються в сумі 221,6 млн.гривень, на
2023 рік – 238,1 млн.гривень
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.
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2. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету
Таблиця 1
Основні показники міського бюджету на 2022-2023 роки
Грн.
Показник

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Доходи (з трансфертами)

131 738 020

210 282 400

221 570 700

238 062 800

Видатки (з трансфертами)

211 203 670

210 120 400

221 390 700

237 864 800

КРЕДИТУВАННЯ

45 000

162 000

180 000

198 000

-надання кредиту з бюджету

90 500

200 700

180 000

198 000

-45 500

-38 700

15 211 362

-

-повернення
бюджету

кредитів

до

Фінансування (дефіцит «-» /
профіцит «+»)

3.Дохідна спроможність міського бюджету.
Основним джерелом надходжень міського бюджету (без урахування
трансфертів з державного бюджету) в 2022-2023 роках є податок та збір на доходи
фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі доходів загального фонду
бюджету становить близько 64,0%.
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.
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Таблиця 2

Доходи міського бюджету на 2022- 2023 роки
(загальний та спеціальний фонди)

Показник

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

196 037 308

207 599 700

221 570 700

238 062 800

64 299 288

61 321 700

63 210 000

67 700 700

Освітня субвенція
Медична субвенція

45 222 000
3 114 300

61 321 700

63 210 000

67 700 700

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

152 100

121 751 200

134 442 000

147 865 200

159 683 200

79 350 000

86 710 000

95 381 000

103 011 500

Загальний обсяг доходів, усього
у тому числі:
Офіційні трансферти, усього
з них:

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

1 500 000

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

2 501 200

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти `Нова українська школа`
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Субвенція з місцевого бюджету на проведення
місцевих виборів
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію
програми «Спроможна школа для кращих
результатів» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

Податкові надходження, усього
з них:

1 000 000
291 800
815 801
1 605 362

402 225
1 322 300

4 500 000
1 82 000

790 200

податок та збір на доходи фізичних осіб
рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

3 641 000

7 550 000

8 305 000

8 969 400

внутрішні податки на товари та послуги

7 870 300

3 260 000

3 586 000

3 872 900

місцеві полдатки і збори

30 590 000

36 662 000

40 328 200

43 554 500

11
екологічний податок

Неподаткові надходження, усього

300 000
6 620 000

260 000

265 000

275 000

10 256 000

10 460 500

10 638 900

з них:
адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

1 340 000

1 335 000

1 468 500

1 586 000

власні надходження бюджетних установ

5 250 000

8 911 000

8 981 000

9 041 000

30 000

10 000

11 000

11 900

3 341 720

1 550 000

25 000

30 000

35 000

40 000

адмістративні штрафи
Доходи від операцій з капіталом
Цільові фонди

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;
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-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.
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Код
ТПКВК
МБ

Таблиця 3
грн.

Найменування

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

0100

Державне
управління

20 945 057

22 838 300

24 156 600

25 953 000

1000

Освіта

106 870 873

130 396 270

140 392 000

150 887 300

2000

Охорона здоров’я
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Культура і
мистецтво
Фізична культура
та спорт
Житлово –
комунальне
господарство
Економічна
діяльність

11 326 000

530 000

600 000

650 000

11 853 922

13 985 920

14 653 000

15 832 200

7 320 150

9 584 010

10 682 200

11 477 400

1 671 000

2 303 500

2 446 300

2 618 000

14 802 865

17 152 150

18 015 600

19 276 700

26 430 263

9 175 250

9 744 100

10 430 200

1 637 400

660 000

700 900

740 000

9000

Інша діяльність
Міжбюджетні
трансферти

8 345 660

812 300

Х

Усього

211 203 670

207 437 700

221 390 700

237 864 800

3000
4000
5000

6000
7000
8000

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.
Освіта
За рахунок коштів міського бюджету утримуються 23 закладів освіти,
зокрема 6 дошкільних навчальних закладів, 13 загальноосвітніх навчальних
закладів, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 школа естетичного виховання та 2
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 2023 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»;
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* 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 дітьмисиротами, 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 2023 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:
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- 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 2022 та 2023 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
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Послуги надаватимуть 21 закладів культури міського
зокрема: 1 публічна бібліотека, 1 музей, 19 клубних закладів.

підпорядкування,

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення
примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

та

Протягом 2022-2023 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 2022-2023 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.
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Таблиця 4
Видатки та надання кредитів головних розпорядників
коштів місцевого бюджету на 2020-2023 роки
(грн)

3700000

Найменування
головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету
Корюківська міська
рада (виконавчий
апарат)
Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту Корюківськї
міської ради
Фінансовий відділ
Корюківської міської
ради

Х

Усього

Код відомчої
класифікації

0100000

0600000

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

99 519 817

80 022 580

85 584 100

91 941 000

125 571 320

134 685 000

144 651 700

1 843 800

1 121 600

1 272 100

207 437 700

221 390 700

237 864 800

111 683 853

211 203 670

5. Реалізація інвестиційних програм (проєктів).
Таблиця 5
Бюджетні програми міського бюджету, які забезпечують виконання
інвестиційних проектів у 2020-2023 роках
грн.
КПКВК
МБ

Найменування
бюджетної програми

Найменування
проекту (об’єкта),
строк реалізації

2020 рік
0117363

0617361

Виконання
інвестиційних проектів в
рамках здійснення
заходів щодо соціально економічного розвитку
територій

Капітальні
видатки
(придбання апарату
УЗД
для
Корюківської ЦРЛ)

1 545 000

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

8 535 600

2021 рік

2022 рік

2023 рік
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інженерних мереж з
улаштуванням ІТМ

0617361

Спвфінансування
інветиційних проектів,
що реалізуються за
рахунок коштів
державного фонду
регіонального розвитку

УСЬОГО

Футбольний стадіон з
облаштуванням трибун та
роздягалень на території
Корюківської ЗОШ І-ІІІст.
№ 4 по вулиці Шевченка,
116а, м.Корюківка
Чернігівської області будівництво

4 128 500

14 209 100

3. Міжбюджетні відносини
Таблиця 6
Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів міському бюджету з
державного бюджету на 2020 - 2023 роки
2020 рік

2021 рік

Реверсна

6 433 900

812 300

Субвенції

64 299 288

61 321 700

Назва показника

( грн)
2022 рік
2023 рік
63 210 000

67 700 700

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 2022 та 2023 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.
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Інформація
про хід виконання міського бюджету за 11 місяців 2020 року
ДОХОДИ
За підсумками 11 місяців 2020 року до загального фонду Корюківського
міського бюджету надійшло власних доходів (без урахування трансфертів)
111781,3 тис. грн., що складає 99,3 % до уточнених призначень звітного періоду. В
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року доходи міського бюджету зросли на
10,8 млн.грн. (110,7%).
Станом на 01 грудня 2020 року невиконання відбулось по податку на доходи
фізичних осіб, єдиному податку. Така ситуація виникла виключно через введення
карантину на всій території України через спалах COVID-19.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 66318,3 тис.грн, невиконання
5631,7 тис.грн., або 92,2% до призначень звітного періоду. Невиконання відбулось
через запровадження карантину по всій території України, через що найбільші
бюджетоутворюючі підприємства громади частково втратили свою економічну
активність. Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб стали АТ
«Слов’янські шпалери – КФТП», ТОВ «Слав Форест», ДП «Корюківський лісгосп»,
ТОВ «Корфад», ТОВ «ПГ «Бреч», Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради тощо. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
надходження ПДФО зросло на 3,0 млн.грн. або 104,8%
За 11 місяців 2020 року рентної плати за спец використання природних
ресурсів надійшло в сумі 6072, 6 тис.грн., виконання складає 166,8%.
Виконання акцизного податку становить 104,1% призначень звітного
періоду. Надійшло акцизного податку 7538,5 тис.грн., в т.ч. з реалізації
підакцизних товарів (тютюнові вироби, алкогольні напої) 2885,7 тис.грн.
По результатам 11 місяців 2020 року місцеві податки і збори виконані на
106,2% призначень звітного періоду (виконання 1779,9 тис.грн.). Найбільші
надходження відбулись по наступним видам місцевих податків:
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 2088,3
тис.грн.,
- плата за землю – 16152,3 тис.грн.,
- єдиний податок – 11925,1 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року за 11 місяців 2020 року
місцевих податків і зборів надійшло на 4902,2 тис.грн. більше (або 119,3%).
Збільшення відбулось переважно в результаті виконання плану заходів щодо
наповнення місцевого бюджету в частині здачі земель сільськогосподарського
призначення в оренду. Найбільшими орендарями стали ТОВ «Ленд-ТЕК», ТОВ
«Резерв-ВР», ТОВ «Цензур», С(Ф)Г «Довіра», ТОВ «Забарівське», ПСП «Червоний
маяк», ТОВ «Агро лайф-2017».
Станом на 01 грудня 2020 року до бюджету Корюківської міської ради
надійшло неподаткових надходжень в сумі 1552,3 тис.грн., виконання становить
125,7%, відповідно перевиконання складає 317,3 тис.грн. Це відбулось переважно
за рахунок надходження плати за надання адміністративних послуг.
Станом на 01.12.2020 року до загального фонду Корюківського міського
бюджету надійшло офіційних трансфертів 57963,1 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція – 40826,7 тис.грн.;
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- медична субвенція – 3114,3
тис.грн.;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій – 1500,0 тис.грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я –
2401,8 тис.грн.;
- субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1000,0 тис.грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 272,8 тис.грн.;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» - 682,9 тис.грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 152,1 тис.грн.;
- субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад – 1322,3 тис.грн.;
- іншої субвенції з обласного та районного бюджету надійшло у сумі 1478,3
тис.грн.;
- субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» - 4500,0 тис.грн.;
- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров`я – 712,0 тис.грн.
До спеціального фонду Корюківського міського бюджету за 11 місяців 2020
року надійшло 7873,2 тис.грн. власних надходжень, що складає 92,9% до
призначень звітного періоду. Основними надходженнями до спеціального фонду
стали:
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва – 334,2 тис.грн.,
- власні надходження бюджетних установ (платні послуги) – 2385,6 тис.грн.,
- кошти від відчуження майна комунальної власності – 582,0 тис.грн.,
- кошти від продажу
призначення – 3942,4 тис.грн.

земельних

ділянок

несільськогосподарського

За 11 місяців 2020 року до спеціального фонду Корюківського міського
бюджету надійшла субвенція з обласного бюджету на здійснення
природоохоронних заходів у сумі 739,1 тис.грн.
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ВИДАТКИ
Видатки міського бюджету за 11 місяців 2020 року по загальному та
спеціальному фондах (з урахуванням трансфертів) виконано у сумі
160319,3тис.грн., або 75,9% до річних бюджетних призначень.
Видатки загального фонду міського бюджету становили 134113,8тис.грн., що
складає 81,7% до уточнених річних призначень.
Видатки спеціального фонду міського бюджету становили 26205,5тис.грн.,
що складає 68,2% уточнених річних призначень
Державне управління
На утримання державного управління за 11 місяців 2020 року по загальному
фонду спрямовано 16257,1тис.грн., що складає 79,5%. до річного плану. По
спеціальному фонду видатки склали 333,5тис.грн.
Освіта
Видатки на освіту із загального фонду міського бюджету склали
69612,0тис.грн, що становить 73,7% до річних призначень.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 60114,4тис.грн.
У видатках на заробітну плату врахована виплата щорічної винагороди за
сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків педагогічним
працівникам у сумі 1322,9тис.грн.
На продукти харчування направлено за рахунок загального та спеціального
фондів 2476,8тис.грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 3542,4тис.грн.
Заборгованість відсутня.
На оздоровлення дітей в літній період спрямовано 270,0тис.грн. Придбано 35
путівок.
За звітний період здійснено капітальних видатків за рахунок бюджету розвитку
на суму 3183,4тис.грн.
За рахунок власних надходжень до спеціального фонду видатки склали
1937,8тис.грн.
Охорона здоров’я
На підтримку комунального некомерційного підприємства «Корюківська
центральна районна лікарня» спрямовано 8218,2тис.грн. (94,0% планових
показників), а на підтримку «Корюківсьий центр первинної медико – санітарної
допомоги» Корюківської районної ради з міського бюджету за звітний період
виділено 974,8тис.грн. при плані 1197,0 тис.грн., або 81,4%.
На забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
використано 1068,3тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій 738,6тис.грн. та
власних коштів 329,7тис.грн.
На навчання студентів у медичних закладах спрямовано 20,9тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
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На
фінансування
програм
соціального
захисту
населення
спрямовано 9173,7тис.грн. Виконання плану склало 83,1%.
На утримання молодіжного центру «КУБ» спрямовано 506,2тис.грн.
На фінансову підтримку районної ради ветеранів за 11 місяців 2020 року
спрямовано 60,74тис.грн.(54,7 % річних призначень).
На утримання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради
спрямовано 8146,8тис.грн. На заробітну плату спрямовано 7661,6тис.грн., на
енергоносії – 90,9тис.грн.
Інші видатки на соціальний захист населення склали 188,1тис.грн. –
використання склало 53,7%. до звітного періоду.
Культура
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ і закладів
культури та проведення заходів культосвітнього характеру склали 5202,6тис.грн.
або 76,7% до звітного періоду.
Використання коштів спеціального фонду за рахунок власних надходжень
склало 153,8тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку видатки склали
29,6тис.грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету
спрямовано 4117,5тис.грн.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 307,6тис.грн.
116,4тис.грн. використано на проведення централізованих заходів.
Фізична культура і спорт
На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту за
звітний період із загального фонду міського бюджету використано 1473,3тис.грн.
На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1147,9тис.грн. На виплату
щорічної винагороди педагогічним працівникам спрямовано 30,8тис.грн.
253,3тис.грн виділено з бюджету на проведення зборів та змагань.
Житлово – комунальне господарство
Видатки на житлово – комунальне господарство за 11 місяців 2020 року
склали 12124,9тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів загального фонду –
11700,6тис.грн., за рахунок коштів спеціального фонду – 424,3тис.грн.
На підтримку чотирьох ОСББ виділено 200,0тис.грн.
На забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства
спрямовано 189,7тис.грн., або 65,0% призначень звітного періоду.
На підтримку чотирьох комунальних підприємств міської ради виділено
6501,3тис.грн. (92,3%).
Видатки на проведення заходів з благоустрою за звітний період склали
4889,6тис.грн. (79,5%).
Економічна діяльність
Видатки для здійснення економічної діяльності за 11 місяців 2020року склали
21173,5тис.грн., з яких по загальному фонду – 4027,4тис.грн., по спеціальному
17146,1тис.грн.
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Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

На здійснення заходів із землеустрою використано 28,5тис.грн.
Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (спеціальний
фонд) з врахування субвенцій з державного бюджету на фінансування капітальних
вкладень та інвестиційних проектів на об’єкти комунальної власності використано
15909,7 тис.грн, а саме на:
- реконструкція ЗОШ І-ІІІст. № 1 в м.Корюківка – 7283,6тис.грн.;
- будівництво стадіону в Корюківській ЗОШ І-ІІІст. № 4 – 4128,2тис.грн.;
- придбання апарату УЗД– 1545,0тис.грн.;
- капітальний ремонт вул. Шевченка м.Корюківка – 1380,3тис.грн.;
- ПКД та реконструкція приміщення для ЕШМД – 1187,8тис.грн.;
- реконструкція вуличного освітлення в с.Наумівка – 168,3тис.грн.;
- ПКД по капремонту вул. Дудка м.Корюківка – 77,9тис.грн.;
- ПКД по капремонту вул.Вокзальна м. Корюківка – 68,8тис.грн.;
- ПКД по реконструкції КНС в м.Корюківка – 69,8тис.грн.
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
На відшкодування різниці в тарифах на міських перевезеннях використано
97,7тис.грн., або 61,0% призначень звітного періоду.
Для забезпечення утримання в належному стані транспортної інфраструктури
профінансовано по загальному фонду кошти в сумі 3871,6тис.грн.
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю
На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки використано
8,2ис.грн. коштів загального фонду та 33,3тис.грн. коштів спеціального фонду.
На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств використано
239,1тис.грн.
7,5тис.грн. спрямовано на сплату членських внесків до асоціації органів
місцевого самоврядування.
Видатки по цільових фондах за звітний період склали 374,7тис.грн
Для забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів предметами
першої необхідності та хлібом профінансовано 14,0тис.грн.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природнього характеру
По запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха касові видатки склали 108,4тис.грн.
За рахунок природоохоронних коштів видатки склали 838,9тис.грн.
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КРЕДИТУВАННЯ
На виконання районної програми „Власний дім” по загальному фонду
міського бюджету виділені кошти для надання пільгових кредитів індивідуальним
сільським забудовникам у сумі 45,0тис.грн., та за рахунок повернути коштів
(спеціальний фонд) – 33,0тис.грн.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

З міського бюджету передані наступні трансферти:
-

реверсна дотація в сумі 5898,2тис.грн. – державному бюджету;

- інші субвенції обласному бюджету в сумі 1422,0тис.грн.;
- інші субвенції районному бюджету в сумі 260,9тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів в сумі
121,5тис.грн.;

