
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 03.11.2021 р. № 132 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 05.11.2021 року 

 

1. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. 

2. Про перерозподіл субвенції з державного бюджету. 

3. Про внесення змін до міських програм. 

4. Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 

2021 рік». 

5. Про затвердження міських програм. 

6. Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг на 

період карантину. 

7. Про затвердження штатного розпису. 
8. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради. 

9. Про проведення переоцінки балансової вартості об’єкта міської 

комунальної власності. 

10. Про пропозицію включення об’єкта до Переліку об’єктів малої 

приватизації на 2021 рік. 

11. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

12. Про оренду майна міської комунальної власності. 

13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

14. Про впорядкування адресного господарства. 

15. Про надання допомоги на поховання. 

16. Про надання матеріальної допомоги у зв’язку з модернізацією систем по 

теплопостачанню. 

17. Про привітання з нагоди ювілею. 

18. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня працівників сільського господарства. 

19. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту. 

20. Про затвердження проєктної документації. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 479  

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за 9 місяців 2021 року 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України,  

ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для розгляду звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 

року: 

- по доходах у сумі 180 471,5 тис.грн, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 176 621,7 тис.грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 3 849,8 тис.грн; 

- по видатках у сумі 176 449,4 тис.грн, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 148 273,7 тис.грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 28 175,7 тис.грн; 

- по кредитуванню у сумі 147,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

в сумі 121,5 тис.грн та по спеціальному фонду в сумі 25,9 тис.грн. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



Виконання міського бюджету за  9 місяців 2021 року
тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 146163,7 110066,7 116046,6 105,4

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 92824,0 70399,0 74108,2 105,3

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 92824,0 70399,0 74107,7 105,3

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0 0,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 8050,0 6915,0 7756,0 112,2

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 8160,0 4990,0 5372,9 107,7

18000000 Місцеві податки 37129,7 27762,7 28809,5 103,8

18010000 Податок на майно 22927,0 16745,0 16968,1 101,3

18050000 Єдиний податок  14202,7 11017,7 11841,4 107,5

20000000 Неподаткові надходження 1345,0 1111,5 1786,9 160,8

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10,0 7,5 67,6 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 10,0 7,5 67,6 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1335,0 1104,0 1693,5 153,4

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920,0 754,0 1205,0 159,8

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 400,0 340,0 478,4 140,7

22090000 Державне мито  15,0 10,0 9,8 98,0

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,0 0,0 25,8

24060000 Інші надходження  0,0 0,0 25,8

Разом власних доходів 147508,7 111178,2 117833,5 106,0

40000000 Офіційні трансферти 78846,6 59103,4 58788,2 99,5

41000000 Від органів державного управління 78846,6 59103,4 58788,2 99,5

41032700

Субвенція  на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

результатів" 495,0 123,8 123,8 100,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61321,7 45117,1 45117,1 100,0

41034500

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 10000,0 10000,0 10000,0 100,0

41035500

Субвенція  на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 583,5 583,5 583,5 100,0

41035600

Субвенція на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 2405,7 601,4 601,4 100,0

41040200

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації 

з державного бюджету 1317,7 84,7 84,7 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 200,9 122,5 122,5 100,0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 834,0 834,0 834,0 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 649,2 597,5 282,3 47,2

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я 1038,9 1038,9 1038,9 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 226355,3 170281,6 176621,7 103,7

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 260,0 193,8 203,2 104,9

19000000 Інші податки і збори 260,0 193,8 203,2 104,9

20000000 Неподаткові надходження 8911,0 6683,3 2719,5 40,7

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 28,1

25000000  Власні надходження бюджетних установ 8911,0 6683,3 2691,4 40,3

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1550,0 1550,0 845,9 54,6

50000000 Цільові фонди 30,0 20,0 81,2 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10751,0 8447,1 3849,8 45,6

40000000 Офіційні трансферти 0,0 0,0 0,0

Разом доходів по спеціальному фонду 10751,0 8447,1 3849,8 45,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ 237106,3 178728,7 180471,5 101,0

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради                                                                        

від 05 листопада 2021 року № 479                                                        

"Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців  

2021 року"



КПКВ Назва
Бюджет на 2021 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на 9 

місяців  2021 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 24551,9 20690,3 16850,9 81,4 68,6

1000 Освіта 122673,7 96386,5 83387,7 86,5 68,0

2000 Охорона здоров’я 8148,3 7365,3 6227,2 84,5 76,4

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 14584,7 11038,6 10139,1 91,9 69,5

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 206,5 154,8 153,0 98,8 74,1

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 865,5 651,7 554,8 85,1 64,1

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 408,1 408,1 408,1 100,0 100,0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 170,0 170,0 139,3 82,0 82,0

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 331,3 251,7 172,3 68,4 52,0

3240 Інші заклади та заходи 12603,3 9402,3 8711,6 92,7 69,1

4000 Культура і мистецтво 9680,1 8084,1 6637,2 82,1 68,6

5000 Фізична культура і спорт 2254,6 1885,7 1583,9 84,0 70,2

6000 Житлово - комунальне господарство 16240,7 14509,3 10712,6 73,8 66,0

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 172,9 172,9 134,4 77,7 77,7

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 11660,2 10239,5 8768,5 85,6 75,2

6030 Організація благоустрою населених пунктів 4407,6 4096,9 1809,7 44,2 41,1

7000 Економічна діяльність 10138,3 10039,3 8389,1 83,6 82,7

7130 Здійснення заходів із землеустрою 80 80 5,7 7,1 7,1

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 299 200 94,5 47,2 31,6

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 9109,6 9109,6 8245,6 90,5 90,5

7540

Реалізація звходів, спрямованих на підвіщення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості 583,5 583,5 0,0 0,0

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 66,3 66,25 43,3 65,4 65,4

8000 Інша діяльність 261,6 261,6 33,8 100,0 12,9

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 227,8 227,8 0,0 0,0

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення 33,8 33,8 33,8 100,0 100,0

Разом  по загальному фонду 208533,9 170260,8 143961,3 84,6 69,0

Міжбюджетні трансферти 4525,4 4322,4 4312,4 99,8 95,3

9110 Реверсна дотація 812,3 609,3 609,3 100,0 75,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 3353,1 3353,1 3343,1 99,7 99,7

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

виконання програм соціально - економічного розвитк 

регіонів 360,0 360,0 360 100,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 213059,3 174583,1 148273,7 84,9 69,6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 162,0 121,5 121,5 100,0 75,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 49836,6 37889,0 28175,7 56,5 56,5

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 9650,8 2640,1 27,4 27,4

Бюджет розвитку 39496,6 37276,0 25131,9 67,4 63,6

7130 Здійснення заходів із землеустрою 99,7 99,7 49,8 49,9 49,9

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 134,0 124,0 107,9 87,0 80,5

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 455,6 389,4 246,1 63,2 54,0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 38,7 25,9 25,9 100,0 67,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 262895,9 212472,1 176449,4 83,0 67,1

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200,7 147,4 147,4 100,0 73,5



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 480  

 

Про перерозподіл субвенції  

з державного бюджету 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., з метою ефективного використання субвенції з 

державного бюджету на надання держаної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами (ККД 41051200), керуючись п. 15 рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII 

«Про міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Перерозподілити кошти субвенції з державного бюджету на надання 

держаної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме: 

1.1. Зменшити призначення по КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 34740,00 

грн, в тому числі видатки споживання в сумі 12200,00 грн та видатки розвитку в 

сумі 22540,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Корюківський ДНЗ № 4 «Веселка». 

1.2. Збільшити призначення по КПКВКМБ 0111200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 34740,00 

грн, в тому числі видатки споживання в сумі 12200,00 грн та видатки розвитку в 

сумі 22540,00 грн. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Корюківський ДНЗ № 1 «Дельфін». 

 



2. Внести зміни до додатку до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.03.2021 року № 91 «Про субвенцію з державного бюджету», 

виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

3. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) врахувати 

дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

бюджет на 2020 рік». 

  

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень ВСЬОГО

Рівень 

розпорядника Назва КПКВКМБ 9955 9955 9955 14555 11105 33645 11105 11105 11105 11105 33645 33645 200880

Головний Міська рада 0111200 2320 2320 2320 3400 2580 25120 2580 2580 2580 2580 25120 25120 98620

Розпорядник III ст. ДНЗ № 1 "Дельфын" 0111200 1880 2580 2580 25120 2580 34740

 - видатки споживання 1880 2580 2580 2580 2580 12200

  - видатки розвитку 22540 22540

Розпорядник ІІІ ст. ДНЗ № 4 "Веселка" 0111200 2320 2320 2320 3400 2580 25120 2580 700 0 0 0 22540 63880

 - видатки споживання 2320 2320 2320 3400 2580 2580 2580 700 18800

 - видатки розвитку 22540 22540 45080

Головний

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 0611200 7635 7635 7635 11155 8525 8525 8525 8525 8525 8525 8525 8525 102260

 - видатки споживання 7635 7635 7635 11155 8525 8525 8525 8525 8525 8525 8525 8525 102260

0

ВСЬОГО 9955 9955 9955 14555 11105 33645 11105 11105 11105 11105 33645 33645 200880

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 05 листопада 2021 року № 480 

"Про перерозподіл   субвенції 

з державного бюджету"

Помісячний розпис  субвенції з місцевого  бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік

(нова редакція)



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 481  

 

Про внесення змін до міських програм  
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до Програми запобігання безпритульності та розмноженню 

бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням  тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 

року №5-31/VІІ «Про затвердження міських програм», а саме: 

1.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми в наступній редакції: 

7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього:  

2020 рік – 150000 грн 

2021 рік – 180000 грн 

2022 рік – 200000 грн 

1.2. В розділі «Ресурсне забезпечення Програми» слова «450,0 тис.грн» 

замінити словами 530,0 тис.грн». 

 

2. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-

2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року №5-31/VIІ VІІ «Про 

затвердження міських програм», а саме: 

2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн 

2021 рік – 14810000,00 грн 

2022 рік – 8790000,00 грн 



2.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, обсяги 

та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 1 080 000,00 700 000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 7 500 000,00 6 200 000,00 

4. КП «Убідське» 1 730 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00 

 Разом 14 130 000,00 14 810 000,00 8 790 000,00 

 

3. Внести зміни до Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року (зі змінами, рішення восьмої сесії восьмого 

скликання  від 30 серпня 2021 року №2-8/VІІІ), а саме: 

3.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:   

4200,0 тис.грн, в тому числі: 

2019 рік-1000,0 тис.грн 

2020 рік-1200,0 тис.грн 

2021 рік -2000,0 тис.грн 

 

4. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІI «Про 

затвердження міських Програм» (зі змінами, рішення восьмої сесії восьмого 

скликання від 30 серпня 2021 року №2-8/VІІІ), а саме: 

4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки в наступній редакції: 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, тис.грн 

29000,0 тис. грн 

4.2. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки викласти в новій редакції, що додається. 

 



5. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від             

6 жовтня 2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми підтримки та 

розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки», а 

саме: 

5.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього  

501,1 тис. грн 

  2020 рік – 60,0 тис.грн; 

2021 рік – 241,1 тис.грн; 

2022 рік – 200,0 тис.грн. 

 

5.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в 

новій редакції: 

«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи: 

№ 

п/п 

Найменування 

видатків 

Термін реалізації 

2020 2021 2022 

1. Оплата праці з 

нарахуваннями  

50,0 158,0 170,0 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання 

та інші видатки 

5,0 12,6 10,0 

3. Проведення ремонту  55,0  

4. Оплата енергоносіїв 5,0 15,5 20,0 

 ВСЬОГО 60,0 241,1 200,0 

 

6. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова              Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 481 

 

«Додаток 1 

        до Програми підтримки розвитку 

        вторинної медичної допомоги на 

        території Корюківської міської 

        територіальної громади на  

        2020-2022 роки 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки 

 
            (тис.грн.) 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього 

(тис.грн.) 

10 000,0 11 000,0 8 000,0 29000,0 

в т.ч.     

Міський бюджет  10 000,0 11 000,0 8 000,0 29000,0 

 

 

Секретар міської ради                                                                             А.ПЛЮЩ 

             

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопад 2021 року м. Корюківка № 482      

 

Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року  

№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рекомендувати Корюківській міській раді внести зміни до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», а саме: 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2021 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 242 845 695,40 грн, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 232 094 695,40 грн та доходи спеціального 

фонду міського бюджету 10 751 000,00 грн згідно з додатком 1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 268 260 479,84 грн, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 217 099 726,84 грн та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 51 160 753,00 грн; 

 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700,00 грн; 

 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700,00 грн у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000,00 грн та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700,00 грн; 



- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 32 220 713,00 грн 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 32 220 713,00 

грн згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 грн, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом» 

 
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 52 822 391,00 грн згідно з додатком 7 до 

цього рішення.»; 

  

1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 148847700 148587700 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
94248000 94248000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 94248000 94248000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
8050000 8050000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
4100000 4100000

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 8160000 8160000 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) 
3900000 3900000 0

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

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 38129700 38129700 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 15202700 15202700

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10691200 1780200 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20000 20000 0 0

20800000 Інші надходження 20000 20000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1735000 1735000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1320000 1320000 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
700000 700000

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

24000000 Інші неподаткові надходження 25200 25200 0 0

24060000 Інші надходження 25200 25200

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради 

від 05 листопада 2021 року № 482 "Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

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 161118900 150367900 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 81726795 81726795 0 0

41000000 Від органів державного управління 81726795 81726795 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
77658045 77658045

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

результатів"

495000 495000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61321700 61321700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

12852100 12852100

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

583500 583500

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі

2405745 2405745

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1317700 1317700

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 

бюджету

1317700 1317700

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2751050 2751050 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

200880 200880

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

833950,40 833950,40

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

677320 677320

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1038900 1038900

ВСЬОГО 242845695,40 232094695,40 10751000 1550000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет розвитку

1 3 4 5 6

200000 25576784,44 -14832968,56 40409753 40010523

208000 25576784,44 -14832968,56 40409753 40010523

208100 25576784,44 17387744,44 8189040 7789810

208400 0 -32220713 32220713 32220713

600000 25576784,44 -14832968,56 40409753 40010523

602000 25576784,44 -14832968,56 40409753 40010523

602100 25576784,44 17387744,44 8189040 7789810

602400
0 -32220713 32220713 32220713

25576784,44 -14832968,56 40409753 40010523

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

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)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік
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                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    

(грн)

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

0100000 90881561,17 76731276,17 36635230,00 4405850 14150285 31475075 29685845 1558700 0 0 29916375 122356636

0110000 90881561,17 76731276,17 36635230,00 4405850 14150285 31475075 29685845 1558700 0 0 29916375 122356636

Х 0100 Х 22230320 22230320 15382000 589900 0 919050 919050 0 0 0 919050 23149370

0110150 0150 0111 21058320 21058320 15382000 584900 313950 313950 313950 21372270

0110180 0180 0133 1172000 1172000 5000 605100 605100 605100 1777100

Х 1000 Х 17927266,17 17927266,17 11318230 2275730 0 1311120 211120 1100000 0 0 211120 19238386,17

0111010 1010 0910 17884740 17884740 11282400 2275730 1243500 143500 1100000 143500 19128240

0111200 1200 0990 31000 31000 25410 67620 67620 67620 98620

0111210 1210 0990 11526,17 11526,17 10420 11526,17

Х 2000 Х 9126780 9126780 0 0 0 411200 411200 0 0 0 411200 9537980

0112010 2010 0731 5925240 5925240 321200 321200 321200 6246440

0112111 2111 0726 1721560 1721560 90000 90000 90000 1811560

0112144 2144 0763 1353900 1353900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353900

315000 315000 315000

1038900 1038900 1038900

0112152 2152 0763 126080 126080 126080

Х 3000 Х 14269190 14269190 9935000 307520 0 2532015 2532015 0 0 0 2532015 16801205

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113124 3124 1040 2501715 2501715 2501715 2501715

0113133 3133 1040 865500 865500 535000 80800 30300 30300 30300 895800

0113160 3160 1010 190000 190000 190000

0113192 3192 1030 339570 339570 339570

0113241 3241 1090 12207620 12207620 9400000 226720 12207620

0113242 3242 1090 460000 460000 460000

Х 6000 Х 16604101,04 2830316,04 0 1232700 13773785 1705400 1705400 0 0 0 1705400 18309501

0116011 6011 6020 172900 172900 172900

0116020 6020 0620 13600885 13600885 210000 210000 210000 13810885

0116030 6030 0620 2830316,04 2830316,04 1232700 945950 945950 945950 3776266,04

0116082 6082 0610 549450 549450 549450 549450

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

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці
усього

видатки 

споживання 

            з   них

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Інша діяльність у сфері державного управління

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Спеціальний фонд

усього

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

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

видатки 

розвитку

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 05 листопда 2021 року №  482

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 
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РОЗПОДІЛ

 видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Загальний фонд

Разом

          з    них

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Організація благоустрою населених пунктів

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів
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Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Корюківська міська рада (апарат)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Охорона здоров’я

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

Державне управління

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) 

Надання дошкільної освіти

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Житлово - комунальне господарство

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 

законодавства



Х 7000 Х 10582753,96 10206253,96 0 0 376500 24140714 23907060 149700 0 0 23991014 34723467,96

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 99700 99700 179700

0117310 7310 0443 4227060 4227060 4227060 4227060

0117321 7321 0443 1499000 1499000 1499000 1499000

0117322 7322 0443 3378850 3378850 3378850 3378850

0117350 7350 0443 391450 391450 391450 391450

0117363 7363 0490 13812100 13812100 13812100 13812100

0117412 7412 0451 299000 299000 299000

0117461 7461 0456 9551503,96 9551503,96 9551503,96

0117540 7540 04660 583500 583500 583500

0117650 7650 0490 20000 20000 40000 40000 40000 60000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117670 7670 0490 548600 548600 548600 548600

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 133954 50000 83954 133954

0117693 7693 0490 27500 27500 27500

Х 8000 Х 141150 141150 0 0 0 455576 0 309000 0 0 146576 596726

0118110 8110 0320 107400 107400 107400

0118220 8220 0380 33750 33750 33750

0118340 8340 0540 455576 309000 146576 4555760119800 9800 0180 0

0600000 120198715,67 120198715,67 84068199,54 7092960 0 19622678 11811678 7811000 0 0 11811678 139821393,7

0610000 120198715,67 120198715,67 84068199,54 7092960 0 19622678 11811678 7811000 0 0 11811678 139821393,7

Х 0100 Х 1193020 1193020 973400 0 0 0 0 0 0 0 0 1193020

0610160 0160 0111 1193020 1193020 973400 1193020

Х 1000 Х 106555140,67 106555140,67 75344799,54 6247730,00 0,00 14221983,00 6414983,00 7807000,00 0,00 0,00 6414983,00 120777123,67

0611010 1010 0910 3661860 3661860 2510000 197160 400000 400000 4061860

0611021 1021 0921 24430694 24430694 11500000 5239890 7935696 529696 7406000 529696 32366390

0611031 1031 0921 61321700 61321700 50261700 61321700

0611041 1041 0921 6830 6830 36667 36667 36667 43497

0611061 1061 0921 5273720 5273720 5273720 5273720

0611070 1070 0960 3903480 3903480 2480000 261880 3903480

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Економічна діяльність

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку територій

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Освіта

Державне управління

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

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Інша діяльність

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Надання дошкільної освіти

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Здійснення заходів із землеустрою

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 



0611080 1080 0960 5732580 5732580 4346520 318460 5732580

0611141 1141 0990 5041650 5041650 3570000 194290 267900 266900 1000 266900 5309550

0611142 1142 0990 235000 235000 235000

0611160 1160 0990 753450 753450 560000 36050 753450

0611171 1171 0990 24200 24200 30800 30800 30800 55000

0611172 1172 0990 217800 217800 277200 277200 277200 495000

0611181 1181 0990 272000 272000 272000

06111182 1182 0990 833950,40 833950,40 18262,60 833950,40

0611200 1200 0990 102260 102260 83820 102260

0611210 1210 0990 17686,27 17686,27 14496,94 17686,27

Х 3000 Х 408093 408093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408093

0613140 3140 1040 408093 408093 408093

Х 4000 Х 9772830 9772830 6300000 845230 0 273900 269900 4000 0 0 269900 10046730

0614030 4030 0824 1770070 1770070 1230000 172370 53900 49900 4000 49900 1823970

0614040 4040 0824 885870 885870 570000 49470 885870

0614060 4060 0828 6624390 6624390 4500000 623390 220000 220000 220000 6844390

0614082 4082 0829 492500 492500 492500

Х 5000 Х 2269632 2269632 1450000 0 0 64475 64475 0 0 0 64475 2334107

0615011 5011 0810 223607 223607 223607

0615012 5012 0810 72000 72000 72000

0615031 5031 0810 1974025 1974025 1450000 64475 64475 64475 2038500

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 5062320 5062320 0 0 0 5062320 5062320

0617321 7321 0443 2653620 2653620 2653620 2653620

0617325 7325 0443 2408700 2408700 2408700 2408700

3700000 6019450 6019450 860500 7300 0 63000 63000 0 0 0 63000 6082450

3710000 6019450 6019450 860500 7300 0 63000 63000 0 0 0 63000 6082450

Х 0100 Х 1129100 1129100 860500 7300 0 0 0 0 0 0 0 1129100

3710160 0160 0111 1129100 1129100 860500 7300 1129100

Х 9000 Х 4890350 4890350 0 0 0 63000 63000 0 0 0 63000 4953350

3719110 9110 0180 812300 812300 812300

3719770 9770 0180 3718050 3718050 3718050

3719800 9800 0180 360000 360000 63000 63000 63000 423000

 217099726,84 202949441,84 121563929,54 11506110 14150285 51160753 41560523 9369700 0 0 41791053 268260479,84

Ратан АХМЕДОВ

Виконання  заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа 

для кращих результатів"за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"

Виконання заходів, спрямованих на азбезпечення кісної. Сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Всього   видатків       

Реверсна дотація

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Міжбюджетні трансферти

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Економічна діяльність

Будівництво освітніх установ та закладів 

Міський голова

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фізична культура і спорт

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів"

Інші субвенції з місцевого бюджету

Державне управління

Культура і мистецтво

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 



(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 виконавчого комітету Корюківської міської ради   

від  05 листопад 2021 року №  482 "Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський 

бюджет на 2021 рік"   

 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

Міський голова                                                                                                                                          Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41032700/99000000000 495000

41033900/99000000000 61321700

41034500/99000000000 12852100

41035500/99000000000 583500

41035600/99000000000 2405745

41040200/25100000000 1317700

41051200/25100000000 200880

41051400/25100000000 833950,40

41053900/ 25100000000 206 500

41053900/ 25100000000 25 000

41055000/ 25100000000 1 038 900

410539000/25532000000 445 820

Х 81 726 795

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

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 3003050

3719771 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 715000

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

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій/Державний бюджет

УСЬОГО за розділом 1

1. Трансферти із загального фонду

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет Чернігівської 

області

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади

Додаток 5

до рішення  виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05 листопада 2021 року № 482 "Про 

внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про 

міський бюджет на 2021 рік"   

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів"/ Державний бюджет

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з 

державного бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами 

обласної ради / Обласний бюджет Чернігівської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету/ Обласний 

бюджет Чернігівської області

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості/ Державний бюджет

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі/ Державний бюджет



3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний бюджет 360000

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний бюджет 63000

Х Х УСЬОГО за розділом I,II, у тому числі: 4953350

Х Х загальний фонд 4890350

Х Х спеціальний фонд 63000

                                Міський голова                                                                                                   Ратан АХМЕДОВ

II. Трансферти із спеціального фонду



(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

Корюківська міська рада 

(апарат) 29685845

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської 

рад Капітальні видатки 2021 313950

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітальні видатки 2021 605100

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2021 143500

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2021 67620

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню Капітальні видатки 2021 321200

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги Капітальні видатки 2021 90000

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення 

діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних розмірів) 

житлового будинку за адресою вул. 

Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області, для 

облаштування притулку для осіб, які постаждали 

від домашнього насильства" 2021 1155745 1205685

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення 

діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі Капітальні видатки (придбання автомобіля) 2021 1296030

0113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної 

політики Капітальні видатки 2021 30300

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   Капітальні видатки 2021 210000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених 

пунктів Капітальні видатки 2021 945950

0116082 6082 0610

Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до 

законодавства

Капітальні видатки (придбання житла для 

праівника КНП "Корюківська ЦРЛ") 2021 549450

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

"Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-

а, м.Корюківка, Чернігвської обл. без зміни 

функціонального призначення та зовнішньої 

конфігурації будівлі" Коригування 2020-2021 1645269 277150

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція електромережі нежитлового 

приміщення по вул. Вокзальна, 24 в м.Корюківка 2021 36000 36000

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 18970

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівської області 2021 1404550 1304550 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. 

Дудка в м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 2021 2300000 2300000 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД на  реконструкцію перехрестя вул. Шевченка 

з вул. Вознесенська в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області
2021 49500 49500

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році

РОЗПОДІЛ

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від  05 листопда 2021 року № 482 "Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ  "Про міський бюджет на 2021 рік"   



0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул. 

Вознесенська в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2021 50000 25800

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі за адресою вул. Вокзальна,9 

для розміщення центру надання адміністративних 

послуг "Центр Дії" в м.Корюківка, Чернігівської 

області" 2021 49990 49990

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Капітальний 

ремонт вулиці Чернігівської в м. Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області", з 

поданням та проходженням експертизи 2021 49900 49900

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Реконструкція 

внутріщніх електричних мереж нежитлового 

приміщення по вул. Вокзальна, 24 в м.Корюківка 

Чкрнігівської області" 2021 36000 35200

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Будівництво артезіанської свардловини для 

питного водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с.Сядрине 

Корюківського району Чернігівської області. 

Коригування 2021 80000 80000

0117321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі, з 

утепленням та гідроізоляцією, дошкільного 

навчального закладу № 4 "Веселка", за адресою: 

пров.Бульварний, 8А в м.Корюківка Чернігівської 

області 2021 1499000 1499000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт санвузла акушерсько-

гінекологічного відділення КНП "Корюківська 

ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., м.Корюківка, 

вул. Шевченка, 101 2021 450000 430229

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приймально-діагностичного 

відділення КНП "Корюківська ЦРЛ" за адресою: 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101, Чернігівської 

обл. Коригування 2021 2263100

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Капітальний ремонт приміщення для 

розташування мікробіологічної лабораторії з 

проведенням досліджень методом ПЛР в КНП 

"Корюківська ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101". 2021 49900 49900

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень операційційно-

реанімаційного блоку та пологового відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 

101 2021 615850 615850

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська 

центральна районна лікарні Корюківської міської 

ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2021 19771 19771

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Розроблення схеми теплопостачання м.Корюківка 2021 199000 199000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території орієнтовною площею 

8га по вул. Садова в м.Корюківка Чернігівської 

області для уточнення рішень генерального плану 

населеного пункту 2021 49900 49900

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території орієнтовною площею 

11га по вул. Шкільна в с.Бреч Корюківського 

району  Чернігівської області для формування 

садибної житлової забудови 2021 49900 49900

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території орієнтовною площею 

1,8га по вул.Франка в м.Корюківка Чернігівської 

області для будівництва багатоквартирних 

житлових будинків 2021 42700 42700

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Детальний план території земельної ділянки 

орієнтовною площею 3,5га в межах населеного 

пункту міста Корюківка по вулиці Галини Костюк 

Корюківського району  Чернігівської області для 

формування громадської та баготоквартирної 

забудови 2021 49950 49950

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій Капітальні видатки 2021 13812100

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права 

на неї Капітальні видатки 2021 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу Капітальні видатки 2021 10000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання Капітальні видатки 2021 548600



0600000

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 11811678

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти Капітальні видатки 2021 529696

0611041 1041 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти Капітальні видатки 2021 36667

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти 

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 

інженерних мереж з улаштуванням ІТМ 2018-2021 79319120 5273720 100

0611141 1141 0990

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти Капітальні видатки 2021 266900

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих 

результатів" Капітальні видатки 2021 30800

061172 1172 0990

Виконання  заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна 

школа для кращих результатів"за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам Капітальні видатки 2021 277200

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2021 49900

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів Капітальні видатки 2021 220000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально - 

тренувальна робота комунальних 

дитячо - юнацьких спортивних 

товариств Капітальні видатки 2021 64475

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

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 

інженерних мереж з улаштуванням ІТМ 2018-2021 79319120 2618620 100

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по 

вулиці Б.Хмельницького, 4 м.Корюківка 

Чернігівської області 2021 35000

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та 

спорту

ПКД та відшкодування експертизи кошторисної  

частини проектної документації "Футбольний 

стадіон з облаштуванням трибун та роздягалень 

на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по 

вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, 

Чернігівської області - будівництво. 

Коригування". 2020-2021 9363334 95,5 2408700 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 41497523 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 52822391 39318455 13503936 12909960

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 90700 90700

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 771500 699700 71800 71800

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 583300 50000 533300 533300

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 229700 229700

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 6246440 5925240 321200 321200

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 1811560 1721560 90000 90000

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 1353900 1353900

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

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 126080 126080

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 895800 865500 30300 30300

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 190000 190000

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 339570 339570

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 265000 265000

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 35000 35000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Програма модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021 

роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 160000 160000

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 172900 172900

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", "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 12976185 12766185 210000 210000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очстку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в М.Корюківка на 2021 рік

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 660000 660000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма запобігання бездомного утримання та 

розмноження бродячих тварин на території Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки

Рішення  тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 174700 174700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення  громадських робіт для 

населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 49900 49900

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 3511366,04 2605416,04 905950 905950

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 165100 125100 40000 40000

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 49900 49900

0116082 6082 0610

Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

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 549450 549450 549450

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 179700 80000 99700

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 4227060 4227060 4227060

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

«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 1499000 1499000 1499000

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

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 3378850 3378850 3378850

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 391450 391450 391450

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

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 05 листопда 2021 року №  482 "Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання  від 

15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

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

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму



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 9551503,96 9551503,96

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

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки" (КП 

"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 421600 421600 421600

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

17.12.2019 127000 127000 127000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування "Членські внески" на 2021-2022 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 27500 27500

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 другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 107400 107400

0118220 8220 0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 33750 33750

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 455576 455576

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

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 

рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально - технічного стану 9 

державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 

2020-2022 роки

Рішення тридцять третьої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.02.2020 60000 60000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 50000 50000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021, 250000 250000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – 

Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення  

Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік

Рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради від 

08.07.2021 63000 63000 63000

РАЗОМ 52822391 39318455 13503936 12909960

     Міський голова                                                                                                                                        Ратан АХМЕДОВ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 483  

 

Про затвердження міських програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома. 

 

2. Подати на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради проєкти 

міських програм: 

2.1. Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів на 2022-2024 роки, що додається. 

2.2. Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення 

представницьких та інших заходів на 2022 – 2026 роки, що додається. 

2.3. Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2022 рік, що додається. 

2.4. Програму «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-

2024 роки», що додається. 

2.5. Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                     

м. Корюківка на 2022 рік, що додається. 

2.6. Програму перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 

роки, що додається. 

2.7. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки, що додається. 

2.8. Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки, що додається. 



2.9. Програма поліпшення доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається. 

2.10. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024 

роки, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 
 

Програма  

фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства  

«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» 

на 2022-2024 роки 

(проєкт) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Нормативні документи для  

розроблення Програми 

 

Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», «Про протидію 

захворюванню на туберкульоз», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. 

№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 р. № 160 «Про 

затвердження Порядку забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 

лікарськими засобами та продуктами для 

спеціального дієтичного споживання», Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 

27.10.2014 р. №778 «Про затвердження переліку 

рідкісних (орфанних) захворювань», Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження порядку надання первинної медичної 

допомоги» від 19.03.2018 р. №504 

3. Розробник програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради  

4. Співрозробники програми КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради»  

5. Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради»  

6. Учасники програми Корюківська міська рада, 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради»  

7. Термін реалізації програми 2022-2024 роки  

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних програм) 

 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми, всього: 

10300,0 тис.грн., в тому числі: 
2022 рік-3600,0 тис.грн. 

2023 рік-3200,0 тис.грн. 

2024 рік-3500,0 тис.грн. 



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за 

рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних 

їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних 

гарантій.  Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть 

фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, 

капітального ремонту, реконструкції, а також місцеві програми надання 

населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші 

програми в охороні здоров’я. 

Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних 

послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми 

медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного 

бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, 

але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України, 

передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, 

місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНІ ЗАХОДИ 

ПРОГРАМИ 

 
Основними проблемами, на які спрямовані заходи Програми, є стан 

здоров’я населення громади, погіршення демографічної ситуації, яка 

характеризується зниженням показників народжуваності (за 2020 рік 

народилось 157 немовлят), зростанням показників смертності (за 2020 рік 

померло 443 особи, з них чоловіків – 227, жінок – 216) та відповідно 

збільшенням від’ємного значення показників  природного приросту населення. 

У структурі смертності за 2020 рік переважають хвороби системи 

кровообігу – 74,7%, онкологічні захворювання – 12,64%, травми та отруєння – 

4,3%, хвороби органів дихання – 3,6%, хвороби органів травлення – 3,4%.   

Недостатній рівень суспільно-усвідомленої відповідальності громадян за 

стан свого здоров’я, мотивації щодо його збереження та ведення здорового 

способу життя визначають поширення серед населення громади соціально 

значущих хвороб, зокрема, туберкульозу, онкологічних захворювань та 

найбільш поширених неінфекційних хвороб – серцево-судинних, ендокринних, 

шлунково-кишкових,  захворювань нервової системи, тощо.  



Ускладнення у забезпеченні медичної допомоги населенню виникли  

останнім часом у зв’язку з пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою 

COVID-19, що вимагає значного збільшення витрат на придбання засобів 

індивідуального захисту та інших заходів, що стосуються зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу.  

Все це обумовлює необхідність подальшого впровадження нових сучасних 

технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращання 

матеріально-технічного стану закладу. 

Впродовж останніх років посилено увагу влади і суспільства вцілому до 

проблем медичної галузі. Активізувалися напрямки діяльності щодо 

забезпечення доступної та якісної медичної допомоги на первинному рівні, 

значно поліпшено матеріально-технічне забезпечення закладу. Стан оснащення 

закладів сучасним високотехнологічним медичним обладнанням має 

безпосередній вплив на рівень діагностики та лікування ряду захворювань, які 

мають значний соціально-економічний тягар. 

За рахунок коштів Державного бюджету України не покриваються витрати 

для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань; громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання. 

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки (далі –Програма) спрямована на: 

- пільгове забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які по життєвим 

показникам потребують постійного прийому ліків, а також пацієнтів, які 

відносяться до окремих груп населення згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань»; 

- безоплатне забезпечення лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання осіб, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання відповідно до  постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №160 «Про затвердження Порядку 

забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 

лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 

дієтичного споживання».   

Для забезпечення безперебійного функціонування КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, його структурних підрозділів та надання населенню 

належної первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади здійснюється оплата енергоносіїв 

та комунальних послуг, спожитих надавачем первинної медичної допомоги;  

виплата заробітної плати по фельдшерських пунктах, які з причин 



невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу мережі 

закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі для 

населення громади. 

Зважаючи на тенденцію швидкого поширення туберкульозу, захворювання 

яким є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, набуття інвалідності та 

смертності населення, існує потреба у закупівлі імунобіологічного препарату 

туберкуліну для своєчасного виявлення у дітей захворювання на туберкульоз на 

ранніх стадіях. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для 

проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для 

проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету 

та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля 

імунобіологічного препарату туберкуліну здійснюється за кошти місцевих 

бюджетів.      

По Корюківській міській територіальній громаді потребуватимуть 

проведення туберкулінодіагностики (проба Манту з 2 ТО) у 2022 році – 2651 

дитина віком від 4-14 років.   

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дасть змогу вчасно 

діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно 

попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу. 

Епідемічна ситуація потребує подальшого її поліпшення, оскільки 

незмінними залишаються окремі соціально - економічні та медичні фактори, а 

саме:  

- недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях 

пов’язаних з протидією захворюванню на туберкульоз;         

- низький рівень життя переважної більшості населення; 

- трудова міграція населення. 

Програма передбачає забезпечення повноцінного розвитку дітей, в яких 

виявлено рідкісні генетичні спадкові захворювання, в т.ч. фенілкетонурія, 

шляхом пільгового надання спеціалізованих продуктів дитячого лікувального 

харчування. Лікування фенілкетонурії передбачає постійне споживання 

лікувального харчування в амбулаторних умовах хворими, які по життєвих 

показаннях потребують постійного вживання лікувального харчування. Хворі 

на фенілкетонурію діти повинні отримувати лікувальне харчування протягом 

всього періоду дитинства і в підлітковому віці. Несвоєчасне лікування та 

тривалі перерви у вживанні продуктів лікувального харчування призводять до 

важкого розумового та фізичного відставання у розвитку і є безумовною 

причиною дитячої інвалідності. На даний час, на території Корюківської 

громади проживає одна дитина, яка хворіє на фенілкетонурію та відповідно до 

Консультативних висновків спеціалістів для її забезпечення щомісячно 

необхідно лікувальне дитяче харчування. 



Програма передбачає створення сприятливих умов для залучення 

медичних спеціалістів/ок первинної ланки та створення гідних умов роботи; 

підвищення якості медичного обслуговування населення громади; забезпечення 

доступності медичних закладів у відповідності до вимог, що ставляться до 

надавача послуг з медичного обслуговування населення, для організації та 

забезпечення надання первинної медичної допомоги; поліпшення матеріальної 

бази закладів первинної медичної допомоги.  

Реалізація Програми забезпечить розв’язання вищезазначених проблем. 

 

4. МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Метою Програми є: 

- фінансове забезпечення безперервності надання первинної медичної 

допомоги населенню у 2022-2024 роках в частині фінансування витрат на 

оплату енергоносіїв, оплату заробітної плати по фельдшерських пунктах; 

- поліпшення стану здоров’я хворих, які потребують постійного прийому 

ліків, та пацієнтів окремих категорій населення, покращення якості їх життя та 

продовження його тривалості;  

- подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення 

загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та 

смертності від туберкульозу; 

- забезпечення дітей віком понад 3 роки, хворих на фенілкетонурію, 

спеціалізованими продуктами дитячого лікувального харчування в повному 

обсязі безперервно для уникнення тяжких наслідків хвороби, запобігання 

інвалідності; 

- подальше здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

на боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю засобів захисту та медичних 

виробів, необхідних для здійснення зазначених заходів; 

- створення гідних умов роботи та підвищення соціального статусу 

медичних працівників, залучення медичних спеціалістів/ок первинної ланки; 

- збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення якості 

та ефективності надання первинної медичної допомоги та покращення 

матеріально-технічної бази КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської 

ради. 
 

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 
 

Актуальність Програми визначається необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності медичної допомоги населенню громади, поліпшення 

матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для 



перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-

діагностичної апаратури.  

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом  фінансової 

підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради для забезпечення надання 

населенню громади первинної медичної допомоги. 

У Програмі визначені 2 основних напрямки: 

- підтримка комунального некомерційного закладу первинної допомоги;  

- підтримка надання медичних послуг понад обсяг, передбачений 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення 

Корюківської громади. 

Основні завдання, на виконання яких спрямовані заходи Програми: 

- покращання матеріально-технічної бази та належне утримання закладу; 

- підвищення ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів; 

- забезпечення пільгових категорій населення безоплатним відпуском 

лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання; 

- забезпечення права жителів Корюківської міської територіальної громади 

на своєчасну невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 

захворюваннях, тощо; 

- забезпечення права жителів Корюківської міської територіальної громади 

на лікувально - профілактичну допомогу; 

- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх 

поколінь і профілактики спадкових захворювань; 

- заохочення материнства; 

- залучення кваліфікованих спеціалістів/-ок; 

- контроль за охороною здоров’я дітей; 

- санітарно-епідемічне благополуччя території громади; 

Обсяг фінансування Програми з бюджету Корюківської міської ради 

затверджується щорічно Корюківською міською радою, виходячи з його 

фінансових можливостей та наявності коштів, з врахуванням розподілу коштів 

з бюджетів інших рівнів і може спрямовуватись на заходи наведені в Додатку 1 

до Програми.  

Одержувачем коштів є Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради. 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, 

подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в 

ефективній, якісній і доступній первинній медичній допомозі, забезпечити 

справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я.  

Очікуваними результатами виконання Програми є: 



- гарантована можливість надання населенню належної первинної 

медичної допомоги;  

- своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та 

запобігання ускладненому перебігу захворювань; 

- попередження загострення захворювань; 

- попередження ускладнень з боку інших органів та систем організму, 

задовільний і повноцінний розвиток людини;   

- забезпечення повноцінного розвитку організму дітей, хворих на 

фенілкетонурію, попередження дитячої інвалідності; 

- профілактики і виявлення туберкульозу; 

- покращення рівня громадського здоров’я внаслідок проведення заходів з 

імунізації населення; 

- оснащення закладів сімейної медицини медичним обладнанням; 

- покращення результатів проведення профілактичних щеплень; 

- зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань; 

- формування у населення навичок здорового способу життя. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 
Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 1 до проєкту Програми 
 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Програми фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства  

 «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»  

на 2022-2024 роки 

     
№ 

п/п 

Заходи  

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Підтримка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради»   
1. Оснащення закладу 

сучасним 

лікувально-

діагностичним 

обладнанням.  

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

 

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

150,0 50,0 50,0 50,0 Покращання 

показників 

ефективності 

лікування та 

зниження 

загальної 

летальності 

2. Оплата вартості 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

 

 

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

4490,0 1390,0 1470,0 1630,0 Стале 

функціонування 

закладу 



№ 

п/п 

Заходи  

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Забезпечення 

діяльності 

фельдшерських 

пунктів у 

віддалених 

населених пунктах 

громади 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

1522,0 452,0 520,0 550,0 Доступність 

населення 

віддалених 

населених 

пунктів громади  

до первинного 

рівня надання 

медичної 

допомоги 

4. Впровадження 

інноваційних 

технологій шляхом 

оснащення 

сучасною 

комп’ютерною 

технікою 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

174,0 54,0 60,0 60,0 Забезпечення 

діяльності 

єдиної медичної 

інформаційно-

аналітичної 

системи та 

економічного 

аналізу для  

реалізації 

основних завдань 

галузі охорони 

здоров’я  

5. Забезпечення  засобів 

індивідуального 

захисту та медичних 

виробів при 

виникненні 

ускладнень 

епідемічної ситуації, 

у т.ч. коронавірусної 

інфекції 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

1205,0 355,0 400,0 450,0 Зменшення 

захворюваності  

 

 



№ 

п/п 

Заходи  

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Покращення 

матеріально-

технічної бази  

закладу 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

 

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

511,4 191,4 150,0 170,0 Покращання 

показників 

ефективності 

лікування та 

зменшення 

летальності 

7. Придбання житла для 

спеціалістів первинної 

ланки та розподіл його 

як службового житла з 

можливістю подальшої 

приватизації через 10 

років роботи у закладі 

 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

 

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

600,0 600,0 0 0 Залучення 

кваліфікованих 

спеціалістів/ок. 

Максимальне 

забезпечення 

населення 

якісною 

медичною 

допомогою.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Заходи  

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. ПІДТРИМКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ 

ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

1. Забезпечення громадян, 

які страждають на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання 

лікарськими засобами 

та відповідними 

харчовими продуктами 

для спеціального 

дієтичного споживання 

згідно з постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 

№ 160 «Про 

затвердження Прядку 

забезпечення громадян, 

які страждають на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання, 

лікарськими засобами 

та відповідними 

харчовими продуктами 

для спеціального 

дієтичного 

споживання» 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

139,6 39,6 50,0 50,0 Покращання 

якості та 

тривалості життя 

пацієнтів 



2. Закупівля туберкуліну 

для проведення 

туберкулінодіагностики 

у дітей 

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

600,0 180,0 200,0 220,0 Проведення 

туберкулінових 

проб Манту у 

всіх дітей 

громади, 

недопущення 

розвитку 

туберкульозу у 

дітей 

3. Забезпечення 

населення, у разі 

амбулаторного 

лікування яких 

лікарськими засобами 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

17.08.1998р. №1303 

«Про впорядкування 

безоплатного та 

пільгового відпуску  

лікарських засобів за 

рецептами лікарів у 

разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення та за 

певними категоріями 

захворювань»  

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради, 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги 

«Корюківський 

центр сімейної 

медицини» 

Корюківської 

міської ради  

2022-2025 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

908,0 288,0 300,0 320,0 Покращення 

здоров’я даної 

категорії  хворих 

Загальна сума 

 
10300,00 3600,0 3200,0 3500,0  

 
 

Міський голова                         Ратан АХМЕДОВ 
 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги  

на 2022 рік 

(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



Паспорт Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. 

№2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2020р. №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  

з надання адміністративних послуг у сфері  

соціального захисту населення між 

Управлінням соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської міською радою 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, Відділ 

надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату Корюківської міської 

ради, Управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної 

адміністрації  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Відділ надання 

адміністративних послуг виконавчого 

апарату Корюківської міської ради, 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Корюківський міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

240,0 тис. грн. 



1. Загальні положення 

 
З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої 

допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які 

спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до 

самообслуговування.  

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі»  і спрямована  на  посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення до 

повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Корюківської 

міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

 

2. Визначення проблеми 

 

Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальний захист інвалідів, 

громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги, є недостатній обсяг фінансування видатків на 

реалізацію державних програм щодо надання компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги. 

 

3. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального 

захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої 

допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. 

 

4. Основні завдання Програми 

 

Основним завданням Програми є: 

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих 

на підтримку життєдіяльності; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин;  

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 

 

5. Порядок подання та оформлення документів, призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі  

 

Компенсація за догляд (далі — компенсація) призначається фізичній особі, 

яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької 



діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання 

державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає 

соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: 

 особами з інвалідністю І групи; 

 дітьми з інвалідністю; 

 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

 невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не  

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 

 дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 

дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 

потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, 

розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на 

дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних 

послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2018 р. № 1161. 

Під час призначення і виплати компенсації слід керуватись «Порядком 

подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 

2020 року №839 (зі змінами і доповненнями). 

  

Виплата компенсації здійснюється наступним чином: 
Компенсація фізичним особам виплачується Корюківської міської радою 

на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації відомостей про суми нарахованої 

компенсації, що належить до виплати. Відомості надаються з супровідним 

листом, скріплюються відповідними підписами та печаткою.  

 

6. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради 

про бюджет на поточний рік.  

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 240,0 тис.грн. 

 



7. Очікувані результати виконання Програми 

 
Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 

життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки та 

якості їх життя. 

 

8. Контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 
 

 

 
Програма 

заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,  

заохочення за заслуги перед громадою, здійснення  

представницьких та інших заходів 

на 2022 – 2026 роки 

(проєкт) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 
2021 рік 

  



1. Паспорт Програми 

з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2022 – 2026 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» ( зі 

змінами і доповненнями), Наказ Міністерства 

фінансів України від 02.01.2019 року №1 

«Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо впровадження та 

застосування гендерно орієнтованого підходу 

в бюджетному процесі», Положення про 

відзнаки Корюківської міської ради 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської 

ради  

5. Термін реалізації Програми 2022-2026 роки 

6. Джерела фінансування Кошти міського бюджету 

 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1550,0 тис. грн. 

 



2. Обгрунтування необхідності прийняття Програми 

 
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2022 – 2026 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про відзнаки Корюківської міської ради. 

Корюківська територіальна громада відповідно до встановленого порядку 

щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого 

значення. В громаді здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, 

відзначенням та стимулюванням громадян, працівників/ць підприємств, 

установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського 

суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних 

успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та 

інших сферах діяльності та суспільного життя громади, зробили вагомий 

внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги 

перед громадою, а також проводяться інші урочисті заходи. 

Корюківській міський голова представляє територіальну громаду, міську 

раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у 

міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює 

повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади. 

Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій 

потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з 

Корюківського міського бюджету.  

Проведення заходів, передбачених Програмою, направлене на залучення 

жителів громади до загальноукраїнської ідентичності, сприяння консолідації та 

розвитку української нації через залучення жінок та чоловіків, які мешкають у 

громаді  до заходів гуманітарної політики та зі збереження національної 

пам’яті, популяризацію заходів з українського державотворення, у тому числі, 

пов’язаних з громадою та його жителями; суспільне визнання внеску громадян, 

працівників/ць підприємств, установ та організацій, трудових колективів та 

інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади, 

забезпечення комунікації жителів громади, органів влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності. 

 

3. Мета та завдання Програми 
 

Метою Програми є: 

- забезпечення відзначення та інформаційний супровід державних та 

професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне 

визнання внеску громадян, працівників/ць підприємств, установ та 



організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та 

інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади; 

- забезпечення виконання повноважень, щодо представлення 

територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту 

прав територіальної громади. 

- заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність 

необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним 

категоріям громадян під час відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, а також, визнання внеску громадян у розвиток Корюківської 

міської територіальної громади. 

Основними завданнями Програми є створення фінансових, матеріально-

технічних та інформаційних умов для виконання мети Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради 

про міський бюджет на відповідний бюджетний період. 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 

конкретних завдань відповідно до додатку 2 Програми. 

 

5. Заходи щодо реалізації Програми 

 

Для виконання мети Програми заплановані такі заходи: 
№ 

п/п 
Захід Програми Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 

1. Відзначення та інформаційний супровід 
державних свят, визначних подій держави, 

професійних свят, пам’ятних дат, які 
визначені актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України із врученням 

відзнак Корюківської міської ради. 

виконавчий 
апарат                                                                  

Корюківської 
міської ради, 

Корюківський 

міський голова 

постійно 

2. Відзначення та інформаційний супровід 
місцевих свят та подій, які проводяться 

відповідно до розпоряджень міського 

голови, рішень виконавчого комітету із 
врученням відзнак Корюківської міської 

ради. 

виконавчий 
апарат                                                          

Корюківської 

міської ради, 
Корюківський 

міський голова 

постійно 

3. Відзначення та інформаційний супровід 

ювілейних дат, річниць підприємств, 
установ, організацій та окремих осіб із 

врученням відзнак Корюківської міської 
ради. 

виконавчий 

апарат                                                                  
Корюківської 

міської ради, 
Корюківський 

постійно 



міський голова 

4. Відзначення колективів підприємств, 

установ і організацій та окремих осіб за 
успіхи в роботі та особливі трудові заслуги 

із врученням відзнак Корюківської міської 

ради. 

виконавчий 

апарат                                                                 
Корюківської 

міської ради, 

Корюківський 
міський голова 

постійно 

5. Відзначення жителів/ьок громади до 

державних свят і ювілейних дат, в тому 

числі з нагоди 90, 95, 100 та більше років, із 
врученням Вітальної листівки.  

виконавчий 

апарат                                                                 

Корюківської 
міської ради 

постійно 

6. Виготовлення бланків Почесних грамот 

Корюківської міської ради, Подяк 

Корюківського міського голови для 
відзначення та заохочення підприємств, 

установ, організацій та окремих осіб. 

виконавчий 

апарат                                                                

Корюківської 
міської ради 

постійно 

7. Виготовлення друкованої, інформаційної та 

іншої продукції, придбання папок для 
грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, 

конвертів, листівок, запрошень, посвідчень  
депутатів міської ради, прапорів, квіткової, 

ритуальної, рекламної та іншої продукції, 

виготовлення продукції із зображенням 
державної та місцевої символіки тощо. 

виконавчий 

апарат                                                               
Корюківської 

міської ради 

постійно 

8. Придбання цінних подарунків, сувенірів для 

урочистих заходів та представницьких 

цілей, квіткової продукції та інші видатки. 

виконавчий 

апарат                                                                 

Корюківської 
міської ради 

у разі 

виникнення 

потреби 

9. Виплата матеріальної допомоги 

нагородженим відзнаками Корюківської 

міської ради. 

виконавчий 

апарат 

Корюківської                                                            
міської ради 

постійно 

10. Оплата послуг та судових витрат для 

забезпечення подання позовів, апеляційних, 

касаційних скарг, заяв про перегляд заочних 
рішень та інших процесуальних документів 

для захисту інтересів Корюківської 
територіальної громади (судові витрати та 

авансові внески за примусове виконання 

рішень; послуги адвоката; послуги, пов’язані 
з залученням експерта та проведенням 

експертизи; послуги з виготовлення 
технічних паспортів та проведення 

інвентаризації в судових справах; друк 

оголошень тощо).   

виконавчий 

апарат                                                                  

Корюківської 
міської ради 

у разі 

виникнення 

потреби 

 



6. Очікувані результати виконання Програми 

 
Виконання Програми забезпечить: 

- належну організацію відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат; 

-  відзначення осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах 

суспільного життя та зробили вагомий внесок у розвиток громади; 

- виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у  

відносинах з державними органами, іншими органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, міжнародними організаціями та 

донорами на рівні національних та регіональних проєктів, а також 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності; 

-  судовий захист прав Корюківської територіальної громади; 

-  підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності 

жителів громади, покращанню економічного стану та іміджу громади у державі 

та за кордоном. 
 

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні  

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

Щорічно, відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження 

та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ 

Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно 

орієнтованого підходу в бюджетному процесі»), розпорядниками бюджетних 

коштів та відповідним виконавцям Програми проводити гендерний аналіз 

організаційних заходів та відзначення осіб (жінок та чоловіків), які досягли 

визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий 

внесок  у розвиток громади, задля врахування гендерних аспектів у процесі 

планування, виконання та звітування про виконання Програми заходів з 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 



заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 

– 2026 роки  

На підставі щорічного гендерного аналізу вносити відповідні зміни у 

Додаток 1 цієї Програми, бюджетні запити з метою нівелювання наявних 

гендерних розривів під час організаційних заходів та відзначення осіб (жінок та 

чоловіків), які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та 

зробили вагомий внесок у розвиток громади, зокрема: 

а) доступності участі у організаційних заходах чоловіків та жінок які 

проживають у сільської місцевості громади; 

б) відсоткового співвідношення чоловіків та жінок, які досягли визначних 

успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий внесок  у 

розвиток громади, проживають у сільських населених пунктах громади та 

представляють різні сфери та галузі життєдіяльності Корюківської 

територіальної громади. 

Координація та контроль за реалізацією заходів, передбачених 

Програмою, здійснює виконавчий комітет Корюківської міської ради.  

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до проєкту Програми заходів з 

відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед 

громадою, здійснення 

представницьких та інших заходів на 

2022 – 2026 роки 

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2022 – 2026 роки 
 

Роки 2022 2023 2024 2025 2026 Разом 

Обсяг 

видатків, 

тис.грн  

190,0 245,0 310,0 365,0 440,0 1550,0 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 2 

до проєкту Програми заходів з відзначення 

державних та професійних свят,  

ювілейних дат, заохочення за заслуги  

перед громадою та містом, здійснення  

представницьких та інших заходів  

на 2022 – 2026 роки 

Перелік завдань і заходів  

Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

громадою та містом, здійснення представницьких та інших заходів  

на 2022 - 2026 роки 
№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, 

тис.грн., у т.ч. 

за роками  

Очікувані 

результати 

1. Національна та 

місцева кадрова 

політика з 

відзначення 

державних та 

професійних 

свят, пам’ятних 

та ювілейних 

дат, заходів 

соціально-

економічного та 

суспільного 

спрямування 

1.1. Відзначення та інформаційний 

супровід із врученням відзнак 

Корюківської міської ради: 

- державних свят, визначних подій 

держави, професійних свят, 

пам’ятних дат, які визначені актами 

Президента України, Кабінету 

Міністрів України; 

- місцевих свят та подій, які 

проводяться відповідно до 

розпоряджень міського голови, 

рішень виконавчого комітету; 

- ювілейних дат, річниць підприємств, 

установ, організацій та окремих осіб. 

2022-2026 

роки 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради, 

Корюківський 

міський 

голова 

Міський 

бюджет 

1250,00, у т.ч.: 

 

2022 рік – 150,0 

2023 рік – 200,0 

2024 рік – 250,0 

2025 рік – 300,0 

2026 рік – 350,0 

 

- офіційне та 

суспільне визнання 

внеску громадян, 

колективів, 

підприємств, 

установ та 

організацій у 

створенні 

матеріальної та 

духовної культури 

громади; 

- підвищення 

соціальної 

активності жителів 

громади; 

 



 
№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, 

тис.грн., у т.ч. 

за роками  

Очікувані 

результати 

  1.2. Відзначення жителів/ьок громади до 

державних свят і ювілейних дат, в тому 

числі з нагоди 90, 95, 100 та більше 
років, із врученням Вітальної листівки. 

1.3. Виготовлення бланків  

Почесних грамот Корюківської міської 

ради, Подяк Корюківського міського 

голови для відзначення та заохочення 

підприємств, установ, організацій та 

окремих осіб. 

1.4. Виготовлення друкованої, 

 інформаційної та іншої продукції, 

придбання папок для грамот, рамок для 

подяк, вітальних адрес, конвертів, 

листівок, запрошень, посвідчень  

депутатів міської ради, прапорів, 

квіткової, ритуальної, рекламної та іншої 

продукції,  виготовлення продукції із 

зображенням державної та місцевої 

символіки тощо. 

1.5. Виплата матеріальної допомоги  

нагородженим відзнаками Корюківської 

міської ради.  

    - забезпечення   

місцевого 

компоненту всіх 

заходів державних 

та професійних 

свят, ювілейних та 

пам’ятних дат, 

річниць. 

 



№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, 

тис.грн., у т.ч. 

за роками  

Очікувані 

результати 

2. Здійснення 

представницьких 

та інших заходів 

2.1. Придбання цінних подарунків,  

сувенірів для урочистих заходів та 

представницьких цілей, квіткової 

продукції та інші видатки. 

 

2022-2026 

роки 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

150,0, у т.ч.: 

2022 рік – 20,0 

2023 рік – 20,0 

2024 рік – 30,0 

2025 рік – 30,0 

2026 рік – 50,0 

- забезпечення 

комунікації 

жителів громади, 

органів влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

2.2. Оплата послуг та судових витрат  

для забезпечення подання позовів, 

апеляційних, касаційних скарг, заяв 

про перегляд заочних рішень та інших 

процесуальних документів для захисту 

інтересів Корюківської територіальної 

громади (судові витрати та авансові 

внески за примусове виконання 

рішень; послуги адвоката; послуги, 

пов’язані з залученням експерта та 

проведенням експертизи; послуги з 

виготовлення технічних паспортів та 

проведення інвентаризації в судових 

справах; друк оголошень тощо).   

Щороку Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

150,0,  у т.ч.: 

 2022 рік – 20,0 

 2023 рік – 25,0 

 2024 рік – 30,0 

 2025 рік – 35,0 

 2026 рік – 40,0 

- забезпечення  

захисту прав 

Корюківської 

територіальної 

громади в 

судовому порядку  

 
 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ



 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

інформатизації діяльності  

Корюківської міської ради та її виконавчих органів 

на 2022 – 2024 роки 

(проєкт) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. Паспорт  
Програми інформатизації діяльності 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів 

на 2022 – 2024 роки 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада. Виконавчі 

органи Корюківської міської ради (зі 

статусом юридичної особи)  

2. Нормативні документи для  

розроблення Програми 

 

Бюджетний Кодекс України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування», 

«Про Національну програму 

інформатизації», «Про електронні 

документи та електронний 

документообіг» 

3. Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради, виконавчі органи Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

 

Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради, виконавчі органи Корюківської 

міської ради (зі статусом юридичної 

особи)   

5. Учасники програми Розпорядники та одержувачі коштів 

міського бюджету 

6. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 
 

Міський бюджет  

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

3060,0 тис.грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої 

спрямована Програма 

 
В сучасних умовах стрімко зростають вимоги до рівня інформатизації 

суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення усіх видів діяльності, в 

тому числі, і сфери державного управління. На сучасному етапі переходу 

світового співтовариства до інформаційного суспільства, ступінь використання 

інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім 

чинником економічного зростання, забезпечення соціально-політичної 

стабільності, розвитку територій, раціонального використання природних, 

людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів. 

Основні засади державної політики у сфері інформаційної та 

телекомунікаційної інфраструктури спрямовані на створення умов для 

задоволення інформаційних потреб громадян на основі створення, розвитку та 

використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та 

комунікаційної техніки. 

Реалізація зазначених пріоритетів потребує запровадження технологій 

електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів 

місцевого самоврядування. Забезпечення місцевої влади та членів 

територіальної громади необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах 

діяльності сприятиме становленню державності, підвищенню продуктивності 

суспільного виробництва послуг на основі широкомасштабного використання 

інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу, розвитку 

соціальної та гуманітарної сфери, ефективному управлінню на усіх рівнях 

виконавчої влади та забезпечить інформаційну підтримку прийняття 

стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної та достовірної 

інформації моделювання соціально-економічних процесів. 

Впровадження інструментів електронного урядування та електронної 

демократії є одним із пріоритетних напрямів роботи Корюківської міської ради. 

Проводиться системна робота щодо забезпечення інформаційної прозорості 

діяльності міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих комунальних 

підприємств та бюджетних установ, формування ефективної системи 

муніципального управління на основі запровадження інноваційних 

інформаційно-комунікаційних технологій електронного урядування. 

В межах дії Програми за період 2019-2021 роках у сфері інформатизації 

вдалося досягти певних зрушень. 

Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані 

комунальні підприємства та бюджетні установи для обміну електронними 

листами мають електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет. 

Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в 

автоматизованій формі з використанням системи електронного голосування 

«Mobile-Rada», результати поіменного голосування оприлюднюються на 

офіційному веб-порталі Корюківської міської ради.  



Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської 

міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті 

нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих 

органів, інша інформація про місто, зокрема: зонування, видані містобудівні 

умови та інша важлива для мешканців громади інформація. 

Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок 

громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи 

Корюківської міської ради та підприємства комунальної власності 

територіальної громади міста розміщують необхідну інформацію на офіційному 

веб-сайті Корюківської міської ради  (http://koryukivka-rada.gov.ua/). 

Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими 

органами проводяться з використанням системи електронних закупівель 

«Прозорро» та ЕТС «Прозоро.Продажі» для здачі в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності та організації конкурсів щодо 

розміщення тимчасових споруд. 

Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій  

(http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/), де розглядаються актуальні проблеми 

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців 

громади під петиціями.  

На платформі «Соціальний інспектор» ((http://koryukivka-otg.ci.org.ua/) 

мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на 

розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової 

Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

територіальній громаді». 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі 

Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо 

наповнення реєстру.  

Через Відділ (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату Корюківської міської ради жителі громади мають можливість отримати 

інформацію про всі види адміністративних послуг (http://koryukivka-

rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація 

про суб’єктів, які здійснюють прийом заяв та документів для надання 

соціальної підтримки на території Корюківської міської територіальної громади 

(карта суб’єктів програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivka-

rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-

gromada/). 

Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення, 

зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в 

роботі єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система 

«Діти».  

http://koryukivka-rada.gov.ua/
http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/
http://koryukivka-otg.ci.org.ua/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialna-gromada/


Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з 

використанням АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-Звітність», М.Е.Doc», 

«Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, Meregam. 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради використовує програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-

Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, 
Meregam, програмне забезпечення «Бухгалтерія А5». 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

використовує в роботі програмні комплекси ЄДЕБО ДП «Інфоресурс», ПАК 

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту), ДІСО (державна інформаційна система освіти), Education (база 

даних випускників). 

На даний час, у впровадженні  системи електронної демократії та 

електронного урядування в Корюківській міській раді існує низка проблем, які 

гальмують зазначені процеси, зокрема: 

- недостатня публічність та бюджетна прозорість Корюківської міської 

ради, її виконавчих органів, підприємств та установ комунальної власності 

громади; 

- не запроваджено електронний документообіг, який включає обробку та 

зберігання вхідної та вихідної кореспонденції виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів.  

- не використовується в громаді е-сервіс подання звернень до керівництва 

міської ради та керівників виконавчих органів міської ради; 

- не запроваджено в ЦНАП систему «електронна черга»; 

- недостатній рівень якості та доступності публічних, в тому числі, 

адміністративних послуг для мешканців громади та суб’єктів господарювання. 

Вирішення зазначених проблем та у разі виникнення нових потребує 

розроблення і впровадження Корюківською міською радою та її виконавчими 

органами комплексу заходів, спрямованих на покращення стану та 

удосконалення інформаційної та технологічної інфраструктури та відповідного 

фінансування зазначених заходів. 

З метою подальшого розвитку інформатизації Корюківської міської ради 

та її виконавчих органів, відповідно до Національної програми інформатизації 

України, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, всебічного 

застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів 

збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови 

інформаційного суспільства, розроблена Програма інформатизації діяльності 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів на 2022 – 2024 роки 
(далі –Програма). 

 

3. Мета Програми 

 
Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів 

формування інформаційного суспільства через впровадження інноваційних 

підходів та інструментів електронного урядування, електронної демократії, 



інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації 

та удосконалення системи публічного управління соціально-економічного 

розвитку громади, розбудова та розвиток інфраструктури відкритих даних, 

телекомунікаційного середовища, досягнення європейських стандартів якості 

муніципальних послуг, підвищення ефективності муніципального управління, 

відкритості та прозорості діяльності Корюківської міської влади та її 

виконавчих органів.  

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми  
 

Програма спрямована на розвиток технологій електронного урядування та 

електронної демократії в діяльності Корюківської міської ради, її виконавчих 

органів, підприємств та установ комунальної власності територіальної громади 

з урахуванням соціально-економічного розвитку громади. 

На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного 

суспільства ступінь використання інформаційного простору та інформаційних 

технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, забезпечення 

соціально-політичної стабільності, попередження і ліквідації екологічних 

катастроф.  

На даний час одним із пріоритетів в Україні визначено розвиток 

інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для 

всіх і спрямованого на формування інноваційної моделі розвитку 

високотехнологічного суспільства, в якому кожен громадянин має можливість 

створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною 

мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного 

розвитку та підвищення якості життя. У цих умовах різко зростають вимоги до 

рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державного управління, в тому числі, органів місцевого 

самоврядування. 

Одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства є електронне 

урядування – форма організації управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій 

для формування типу міського управління, який орієнтований на задоволення 

потреб громадян. З огляду на міжнародний досвід, розвиток електронного 

урядування є одним з основних факторів забезпечення успішності 

реформування та підвищення конкурентоспроможності громади. Реформа будь-

якої галузі в сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня 

ефективності та результативності. 

Реалізація пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної 

та телекомунікаційної інфраструктури, створення умов для задоволення 



інформаційних потреб громадян на основі розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, повинно 

базуватись на поступовості та безперервності впровадження визначених 

заходів, удосконаленні нормативно-правової бази у сфері створення, 

розповсюдження та використання інформаційних ресурсів і надання 

електронних послуг та забезпечення відповідних організаційних та фінансових 

засад для реалізації завдань і заходів Програми. 

Для розв’язання існуючих проблем та досягнення мети Програми 

пропонуються наступні шляхи: 

  створення надійної, безпечної, сучасної та достатньої інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури Корюківської міської ради шляхом 

оновлення парку комп`ютерного, мережевого та серверного обладнання; 

  отримання якісних послуг у сфері інформаційних технологій з розробки 

програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет, забезпечення 

функціонування мереж та інженерно-технічних систем; 

  впровадження сучасних інформаційних рішень в роботі виконавчих 

органів міської ради, підприємств та установ комунальної власності; 

  проведення якісного та оперативного ремонту, технічного 

обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання;  

  підвищення якості комунікації між громадою та міською радою, 

виконавчими органами, залучення громадян до прийняття рішень; 

  підвищення якості та доступності послуг міської ради для громадян, 

організацій та установ.    

Програму передбачається реалізовувати впродовж 2022-2024 років.  

 

5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є наступні: 

 створення надійної, безпечної, сучасної, захищеної та оптимальної 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури міської ради та її  

виконавчих органів; 

  впровадження сучасних інформаційних рішень в роботу виконавчих 

органів міської ради, підприємств та установ комунальної власності; 

 підвищення якості комунікації між громадою та міською радою, 

залучення громади до прийняття рішень; 

 підвищення якості та доступності послуг міської ради для громади та 

суб’єктів господарювання; 

 розширення переліку послуг, які надаються населенню, суб’єктам 

господарювання, установам, громадським об’єднанням тощо за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного 

суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави 

в інформаційній сфері; 



 забезпечення захисту персональних даних, що обробляються в 

інформаційних системах;  

 запровадження системи технічного захисту інформації. 

Основні напрями діяльності та заходи наведені в Додатку 1 до Програми.  

Реалізація Програми сприятиме удосконаленню системи забезпечення 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів повною та достовірною 

інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, 

розбудові сучасної місцевої системи публічного управління з питань розвитку 

громади, забезпеченню інформаційних потреб громадян, суспільства та 

держави, соціально-економічному розвитку громади шляхом впровадження 

сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери 

життєдіяльності міста, отриманню мешканцями громади рівного та якісного 

доступу до послуг, підвищення ступеню інтегрованості громади у світовий 

інформаційний простір.  

Виконання завдань Програми дозволить досягти наступних результатів: 

  залучення мешканців громади до процесів прийняття та оцінювання 

управлінських рішень міської влади; 

  забезпечення доступу мешканців громади та суб’єктів господарювання 

до системи надання публічних/адміністративних послуг в електронній формі; 

  поступовий перехід на безпаперовий документообіг міської ради та її 

виконавчих органів; 

  забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем та ресурсів 

міської ради та її  виконавчих органів.  

 

6. Фінансове забезпечення 

 
Фінансування заходів Програми проводиться в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми 

наведено в Додатку 2 до Програми. 

 
7. Координація та контроль 

 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  



В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до проєкту Програми інформатизації діяльності 

Корюківської міської ради та її  

виконавчих органів на 2022 – 2024 роки 

   

Перелік напрямів діяльності та заходів Програми інформатизації 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів  

на 2022-2024 роки 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавець 

1 2 3 
1 Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, 

оргтехніки, комплектуючих до них та захищені носії 

особистих ключів 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради  

2 Придбання ліцензованого програмного забезпечення Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 
3 Забезпечення захисту комп’ютерної та оргтехніки від 

коливань напруги в електричній мережі (придбання 

акумуляторів для ІБП, переобладнання електромережі, 

заземлення серверу тощо) 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 
4 Заходи з підвищення продуктивності ПК Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 
5 Облаштування серверної кімнати (виготовлення проектно-

кошторисної документації, виконання робіт із 

встановлення перегородки для забезпечення безпечного 

температурного та шумового режимів, вхідних 

броньованих дверей, грат на вікні тощо) 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 
6 Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних про 

розміщення інформації на веб-вузлах 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

7 Супроводження  програм АІС «Місцеві бюджети», 
М.Е.Doc, «Бухгалтерія А5» 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 



ради 

8 Послуги з обробки даних (послуги з обробки даних, видачі 

сертифікатів та їх обслуговування) 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

9 Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів, послуг 

Інтернет  

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

10 Комплектування матеріально-технічної бази для 

забезпечення проведення профілактичних та ремонтних 

робіт комп’ютерного обладнання (придбання інструментів 

та матеріалів тощо) 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 
11 Розширення локальної мережi виконавчого комітету, 

розвиток інформаційного середовища (придбання 

додаткових жорстких дисків серверу, активного та 

пасивного обладнання для локальної мережi виконкому, 

ноутбуку для тестування працездатностi локальної мережi 

виконкому, оновлення  та технічна підтримка веб-порталу, 

придбання картрідерів, обладнання для створення 

відеопродукції та здійснення відеотрансляцій тощо) 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

8 Розвиток системи електронного документообігу, 

впровадження технології використання електронного 

підпису з метою переходу на без-паперовий документообіг 

створення можливостей прийняття та обробки 

електронних звернень громадян до державних установ, 

подання електронної звітності до відповідних органів 

фізичними та юридичними особами, отримання 

адміністративних послуг в електронному вигляді, тощо 

 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 2 

до проєкту Програми інформатизації діяльності 

Корюківської міської ради та її  

виконавчих органів на 2022 – 2024 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми інформатизації Корюківської міської ради та її виконавчих 

органів на 2022-2024 роки 

 
 

Відповідальні 

виконавці 

 

Джерела 

фінансування 

Строки виконання Програми 

 

 

Усього  
(тис.грн.) 2022 рік 

(тис.грн.) 

 

2023 рік 

(тис.грн.) 

2024 рік 

(тис.грн.) 

Виконавчий 

апарат 

Корюківської 

міської ради 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

800,0 900,0 1000,0 2700,0 

Фінансовий 

відділ 

Корюківської 

міської ради  

Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

80,0 90,0 100,0 270,0 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

Корюківської 

міської ради 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

20,0 30,0 40,0 90,0 

Загальна сума  900,0 1020,0 1140,0 3060,0 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік 
(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



ПАСПОРТ 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка на 2022 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України, 

Правила приймання стічних вод до 

систем централізованого 

водовідведення та Порядку 

визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормові 

скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення  

3. Розробник Програми Виконавчий аппарат Корюківської 

міської ради 

4. Співрозробник  КП «Корюківкаводоканал» 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, 

КП «Корюківкаводоканал» 

7. Термін реалізації Програми 2022 рік 

8. Перелік бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми, всього: 

 

700 000 (сімсот тисяч) грн. 

 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є 

стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.  

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого 

водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні 

системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП» 

згідно договору, укладеного з підприємством. Договором передбачено, що 

акціонерне товариство зобов’язується  приймати та очищувати стічні води, а 

КП «Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по очищенню 

стоків. 

Але в силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в 

повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на 

очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник 

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків в сумі 

більше двох мільйонів гривень. 

Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення, об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення, 

тобто фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше 

ніж той об’єм, який надходить на очисні споруди. 

За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з 

Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько- 

технологічний інститут міського господарства» про проведення розрахунку 

таких додаткових притоків. 

Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм додаткових 

притоків, що надходять до системи централізованого водовідведення, протягом 

року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний об’єм не врахований в обсяги 

реалізації послуг з централізованого водовідведення та лягає на витрати 

підприємства. Щорічні збитки підприємству від потрапляння таких притоків в 

каналізаційні мережі міста при діючому тарифі на очищення складають 700000 

гривень. 

Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення  плати за очищення 

понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого 

водовідведення, яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно 

до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення 

та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 

скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316. Ці Правила 

поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

централізованого водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно 

від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, 

фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, 



як самостійні особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом 

України. Однак каналізаційні системи в місті розташовані в основному в 

житловому секторі та в місцях розташування бюджетних закладів та 

організацій (лікарня, школи, дитячі садки і т.ін.), а жителі відповідно до вище 

зазначених Правил не є суб’єктами справляння плати за понаднормові скиди 

стічних вод, а встановлення плати для бюджетних закладів та організацій 

потягне додаткові необґрунтовані видатки з міського бюджету.  

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при 

вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних 

вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів 

справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством 

вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Корюківка. 

Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і 

враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал» самостійно не в змозі покрити за 

рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових 

стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Корюківка та хоч 

якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод, 

єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації сум 

затрат із міського бюджету. 

Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного та 

безперебійного функціонування КП «Корюківкаводоканал» в сфері надання 

населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виникла 

необхідність у розробці та затвердженні даної програми. 

 

2. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є покращення надання підприємством жителям міста 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

а основним завданням є забезпечення стабільного та безперебійного постачання 

холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати послугу з 

відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення додаткових 

притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт. 

Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати 

борг підприємства перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та в 

послідуючому використовувати кошти на будівництво нових та на відновлення 

і ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість 

накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод, 

запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.   

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
 

Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 



системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – 

єдино можливий шлях розв’язання проблеми. 

Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення з 

метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод до системи 

централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за 

понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є 

неприйнятними і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи 
 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не 

заборонених законодавством України на підставі Розрахунку об’ємів 

додаткових притоків стічних вод до системи централізованого водовідведення 

м.Корюківка та діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

по КП «Корюківкаводоканал».  

Загальна сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми, складає 

700,0 тисяч гривень на 2022 рік. Дані кошти можуть використовуватись на 

оплату послуги з очищення стічних вод, які надходять на очисні споруди ПАТ 

«Слов’янські шпалери- КФТП». 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись, виходячи з конкретних 

завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Одержувачем коштів є Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання визначених Програмою завдань, дасть змогу досягти 

поставленої мети за такими індикаторами: 

- зменшення заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські 

шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод; 

- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; 

- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних санкцій 

за невиконання договору на очистку стічних вод; 

- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення 

боргу та призупинення його нарощування; 

- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та виплати 

заробітної плати в зв’язку з необхідністю покриття затрат підприємства на 

оплату додаткових притоків стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не врахований в обсяги реалізації 

послуг з централізованого водовідведення; 



- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на 

модернізацію та ремонт існуючих мереж централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ПРОГРАМА 

перевезення пасажирів по місту Корюківка  

на 2022-2024 роки 
(проєкт) 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

м. Корюківка 
2021 рік 

  



1. ПАСПОРТ 

Програми перевезення пасажирів по місту Корюківка 

на 2022-2024 роки 
  

Ініціатор розроблення 

програми  

Корюківська міська рада   

Розробник програми  Виконавчий апарат Корюківської міської ради  

Співрозробники 

програми  

Виконавчий апарат Корюківської міської ради, 

перевізники фізичні особи – підприємці  

Відповідальні виконавці 

програми  

Виконавчий апарат Корюківської міської ради  

Термін реалізації 

програми  

2022-2024 роки  

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми  

Міський бюджет  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього:  

900  000,00 грн., в тому числі:  
2022 рік - 250000,00 грн.;  

2023 рік - 300000,00 грн.;  

2024 рік - 350000,00 грн.  

 

 

  



2. Загальні положення  
  

Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки 

(далі – Програма) направлена на організацію проїзду громадян на міських 

автобусних маршрутах загального користування та забезпечення компенсації 

збитків перевізника від пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування.  

Програма передбачає відшкодування перевізникам різниці між ціною 

квитка та погодженим міською радою тарифом, а також компенсація 

перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального 

користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових 

дій на 2022-2024 роки.   

В місті Корюківка пасажирські перевезення здійснюються в звичайному 

режимі руху міських автобусних маршрутів.  

Міська рада в межах своїх повноважень сприяє створенню належних умов 

роботи міського автобусного транспорту. Його стійке і ефективне 

функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня 

життя та соціального добробуту громадян.  

Проблемним питанням залишається розмір компенсації автоперевізникам за 

перевезення громадян міста. Рівень доходів міського населення не дозволяє 

привести міські тарифи на автобусні перевезення до повної відповідності з 

сучасними витратами на перевезення.  

Програму розроблено з метою забезпечення потреб мешканців міста в 

наданні якісних послуг у сфері міських автобусних перевезень транспортом 

загального користування та розв’язання соціально важливих проблем 

компенсації за перевезення громадян у місті Корюківка та у відповідності до 

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

автомобільний транспорт в Україні».   

  

3. Мета Програми 
  

Метою Програми є здійснення автобусних перевезень пасажирів по                          

м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів 

по м. Корюківка та відшкодування різниці між вартістю, затвердженою 

виконкомом міської ради, та розрахованою перевізником вартістю квитка на 

перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка, а також 

компенсація перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального 

користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових 

дій.   

  

4. Завдання Програми 
 

Основними завданнями Програми є:  

- компенсація перевізникам різниці між вартістю квитка та встановленим 

тарифом на перевезення;  



- зниження соціальної напруги серед населення міста;  

- зростання довіри до міської влади;  

- посилення соціального захисту учасників бойових дій, членів сімей 

загиблих учасників бойових дій;  

- надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам бойових дій, 

членам сімей загиблих учасників бойових дій, за рахунок коштів міського 

бюджету.  

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми  
 

                                                                                                               (грн.)  

На що виділяються кошти Орієнтовний обсяг 

фінансування 

Відшкодування перевізникам різниці між 

ціною квитка та погодженого міською радою 

тарифу на перевезення одного пасажира на 

автобусних маршрутах по м. Корюківка, а 

також компенсація перевізникам проїзду на 

міських автобусних маршрутах загального 

 користування учасників бойових дій, членів 

сімей загиблих учасників бойових дій 

2022 рік – 250000,00 

2023 рік – 300000,00 

2024 рік – 350000,00 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

передбачених на 2022-2024 роки та інших джерел фінансування не заборонених 

законодавством України.  

Витрати перевізника відшкодовуються відповідно до наданої перевізником 

звітності. 

 

6. Очікувані результати  
  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, 

зазначеними у цій Програмі.  

Реалізація Програми забезпечить організацію проїзду громадян на міських 

автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам 

різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом.   

 

7. Контроль за виконанням програми 

 

Виконання Програми  здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання . 



Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

  

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 
 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

поводження з побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді  

на 2022-2024 роки 

(проєкт) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Корюківка 
2021 рік 

  



1. ПАСПОРТ  

Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

відходи», «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»  

3. Розробник Програми 
Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

5. Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК, КП 

«Благоустрій», КП «Убідьське» 

6. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Міський бюджет 

9. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

4500,0 тис.грн., в тому числі: 

2022 рік-1000,0 

2023 рік-1500,0 

2024 рік-2000,0 

 
 
 
  



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 
В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо 

накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є 

виключенням і Корюківська міська територіальні громада. Заходи, які 

вживаються для запобігання утворенню відходів недостатні, що загрожує не 

тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-

економічної ситуації в цілому. Існує необхідність подальшого удосконалення і 

розвитку всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи 

поводження з відходами, з урахуванням вітчизняного та світового досвіду. 

Проблема поводження з побутовими відходами (надалі - ПВ) має 

розглядатися як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані 

вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела та екологічно 

небезпечного чинника. 

З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором забруднення 

та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. Низький 

рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у 

навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення. 

Найбільшої гостроти набула проблема ПВ, пов’язана, насамперед, з їх 

збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість 

винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не 

може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. Основна частка відходів, що вивозяться на полігони, є 

потенційним ресурсом, який може бути використаний як вторинна сировина. 

В межах дії Програми за 2019-2021 роки досягнуто певних результатів 

покращення ситуації щодо поводження з ПВ: 

- запроваджено роздільне збирання сміття – пластикових пляшок, 

встановлено сітчаті контейнери; 

- збільшено кількість контейнерів для тимчасового зберігання відходів в 

житлових мікрорайонах міста (станом на 01.11.2021 року встановлено 116 

контейнерів, з них: 73 металевих та 43 пластикових); 

- по старостинський округах облаштовано сміттєзвалища; 

- паспортизовано полігон побутових відходів в м. Корюківка (площа 

полігону 3,2833 га). 

Незважаючи на певні досягнення, збирання побутових відходів 

залишається основним завданням санітарного очищення території громади і 

потребує подальшої  роботи в цьому напрямку.  

Основними напрямками роботи на розв’язання проблем у галузі 

поводження з ПВ громади, на які направлена Програма поводження з 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-

2024 роки, є: 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг з вивезення ПВ; 

- збільшення кількості та оновлення парку контейнерів для збору ПВ; 

- покращення обслуговування сміттєзбірних майданчиків (влаштування 

твердого покриття та огородження); 



- впровадження сучасних ефективних технологій перероблення та 

утилізації ПВ; 

- ремонт під’їзних доріг до міського полігону; 

- подальше впровадження системи роздільного збору побутових відходів; 

- підвищення рівня використання побутових відходів, як вторинної 

сировини; 

- оновлення парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на 

підприємствах-перевізниках ПВ;  

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості населення 

громади; 

- підвищення рівня участі громадськості у сфері поводження з відходами; 

- збільшення території полігону побутових відходів в м. Корюківка. 

 

3. Мета та основні завдання 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення 

побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє 

середовище та здоров’я людей, зменшення негативного впливу полігону по 

захороненню ПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природнє середовище. 

Для досягнення мети Програми передбачається розв’язати такі основні 

завдання: 

- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових 

сучасних методів із збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та 

знешкодження; 

- посилити контроль за діючим звалищем побутових відходів та 

сміттєзвалищами в населених пунктах громади для запобігання шкідливого 

впливу на довкілля та здоров’я людей; 

- рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища; 

- рекультивацію існуючого полігону побутових відходів; 

- придбавати та впроваджувати нове обладнання, устаткування та техніку у 

сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшення стану 

контейнерних майданчиків та підְ’їзних доріг до них; 

- зменшення кількості стихійних звалищ; 

- забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій; реформувати 

систему санітарної очистки громади, шляхом поетапного запровадження на 

всій території громади системи роздільного збору окремих компонентів 

побутових відходів.  

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Визначені завдання Програми передбачається розв’язати шляхом вжиття 

організаційних заходів: 



- оновлення схеми санітарної очистки; 

- стовідсоткового охоплення абонентів договорами на вивезення 

побутових відходів; 

- удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими 

відходами; 

- подальша організація роздільного збирання відходів у місцях їх 

утворення; 

- впровадження системи моніторингу поводження з ПВ; 

- вилучення корисних компонентів побутових відходів, як вторинної 

сировини. 

Фінансування Програми проводиться в установленому законодавством 

порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством та в межах наявного фінансового ресурсу. 

Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки. 

 

5. Напрями діяльності, заходи та очікувані результати Програми 

 

Основні напрями діяльності та заходи Програми наведено в Додатку 1 до 

Програми. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці  (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 1 до проєкту Програми 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2022-2024 роки   

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Розширення та 

оновлення існуючого 

парку контейнерів 

для збору ПВ  

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 
 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Закупівля нових 

контейнерів покращить 

стан житлової забудови 

міста. 

2. Рекультивація 

полігону ПВ 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки та 

відповідно до укладених договорів 

Зменшення негативного 

впливу ПВ на 

навколишнє  природне 

середовище,  

покращення екологічної 

ситуації у районі 

сміттєзвалищ. 

 

3. Облаштування 

сміттєзбірних  

майданчиків 

(влаштування 

твердого покриття, 

огородження) 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Покращення 

санітарного стану. 

Підвищення 

ефективності 

санітарного очищення 

міста у житловій 

забудові.  

  



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, 

утилізація 

безхазяйних 

відходів, збір та 

утилізація 

небезпечних 

відходів 

 

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Зменшення шкідливого 

впливу твердих 

побутових відходів на 

навколишнє природне 

середовище та  здоров’я 

людини. Недопущення 

забруднення 

навколишнього 

природного середовища 

шкідливими 

компонентами. 

5. Придбання 

контейнерів для 

роздільного збирання 

ПВ, баків, сміттєвих 

урн 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади та інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Покращення санітарного 

стану громади. 

6. Оновлення 

існуючого парку 

спеціалізованої 

техніки, здійснення 

ремонту та її 

обслуговування  

для забезпечення 

безперебійного 

виконання робіт із 

санітарного 

очищення міста  

 

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідьське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Дозволить 

дотримуватись графіків 

вивозу ПВ, що значно 

покращить санітарний 

стан міста. 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Оформлення 

земельних ділянок, 

паспортів та інших 

документів 

(відповідно до 

вимог 

законодавства) під 

сміттєзвалища в 

населених пунктах 

громади та по місту  

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Виконати повноваження 

згідно вимог 

законодавства.  

8. Підняття 

освітнього рівня 

населення, 

забезпечення 

максимальної 

участі громадян у 

сфері поводження з 

ПВ 

Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи 

Корюківської 

міської ради  

2022-2024 

роки  
Не потребує 

фінансування  

 Доведення до населення 

інформації 

щодо раціональних 

методик попередження 

утворення та мінімізації 

відходів, а також щодо 

раціонального 

поводження з уже 

створеними відходами. 

Залучення громадян до 

участі у роздільному 

збиранні твердих 

побутових відходів. 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 
2021 рік 



1. ПАСПОРТ 

Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

Корюківської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 

 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення Програми 

 

 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

 

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

 

4.  

 

 

Відповідальний виконавець 

 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

 

5. 

 

 

Учасники Програми 

 

Корюківська міська рада  

 

6. 

 

 

Термін реалізації Програми 

 

2022-2024 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього: 

6500,0 тис. грн., в тому числі: 

2022 рік - 2000,0 тис. грн. 

2023 рік - 2000,0 тис. грн. 

2024 рік - 2500,0 тис. грн. 

 

 



2. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення 
 

Об’єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період експлуатації 

зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням 

транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного 

покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби 

дорожніх покриттів дворових територій закінчився. Із-за відсутності складової на 

виконання поточного ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій практично не 

проводився ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність 

асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Дворові території є важливою складовою частиною транспортної системи. 

Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій  багато в чому 

залежить якість життя населення. 

Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об’єми 

руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні 

проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття 

внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що 

створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців 

громади. 

Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла 

необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської міської ради на 2022-2024 роки (далі - Програма).  

 

3. Мета Програми 
 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

здійснюється з метою: 

- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови; 

- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них 

територій; 

- охорони навколишнього середовища;   

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху; 

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до 

роботи в осінньо - зимовий період; 

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та 

покращення його обслуговування; 

- захисту життя та здоров’я громадян; 

- постійне підвищення комфорту проживання жителів громади. 

 



4. Шляхи розв’язання проблеми 

 
Проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан під’їзних 

шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і 

безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим збільшуються витрати 

на вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування 

будинків та їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями, 

несвоєчасно надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають 

підтоплення будинків. 

Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан 

дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом 

проведення ремонту покриття доріг та проїздів.   

 

5. Основні завдання та заходи Програми 

 

Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на збереження 

існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської міської ради, 

усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових 

територіях.  

Програмою передбачається проведення робіт з поточного або капітального 

ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів. 

  

6. Очікувані результати від провадження Програми 

 
Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової 

забудови міста і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів; 

- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових 

житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем 

забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту); 

- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами; 

- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними 

організаціями; 

- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги. 

 

7. Фінансове забезпечення виконання Програми   
 

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.  
Загальний обсяг фінансування – 4500,0 тис.грн. 

Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки. 



8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим 

та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні виконавці 

(головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                 Ратан АХМЕДОВ 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплексна програма 

профілактики правопорушень на 

2022-2024 роки 

(проєкт) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

м. Корюківка,  

2021 рік  

  



 

1. ПАСПОРТ 

Комплексної Програми профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки  
  

1.  Ініціатор розроблення програми  Корюківська міська рада, 

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області  
2.  Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади  

про розроблення програми  

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від  

21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами)  
3.  Розробник програми  Корюківська міська рада  
4.  

Співрозробники програми   
Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області  
5.  Відповідальний виконавець  

програми  

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи Корюківської міської ради  
6.  Учасники програми  Корюківська міська рада, 

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області  
7.  Термін реалізації програми  2022-2024 роки  
8.  Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми  

Міський бюджет  

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього  

1 200 000,00 грн.  

 

  



 

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 
  

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію 

України», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки 

громадян та протидії злочинності», Закону України «Про дорожній рух», Закону 

України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 

кордону» з метою забезпечення публічної безпеки та порядку при проведенні 

зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових 

заходів, захисту життя та здоров’я громадян, безпеки дорожнього руху на 

вулицях громади, запобігання та припинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень,збереження історикокультурних цінностей та об’єктів 

благоустрою в населених пунктах Корюківської міської територіальної громади.   

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів для забезпечення 

публічного порядку та безпеки, безпеки дорожнього руху та профілактики 

злочинності в населених пунктах Корюківської міської територіальної громади 

(надалі - громада).  

Стан правопорядку в громаді впливає на соціально-економічний розвиток 

Корюківської міської територіальної громади. Забезпечення правопорядку 

здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та 

притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також 

запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення 

причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.  

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2019-2021 році дало 

змогу покращити стан правопорядку в громаді та удосконалити систему 

профілактики правопорушень, але не зважаючи на вжиті правоохоронними 

органами заходи, криміногенна ситуація потребує покращення і консолідації 

зусиль як органів поліції так і органів місцевого самоврядування.  

Продовжують вчинятися злочини у громадських місцях (хуліганство, 

крадіжки, грабежі), на дорогах громади продовжують мати місце ДТП, в яких 

травмуються люди. Громадяни нехтують заборонами закону та вчиняють 

адміністративні правопорушення, що негативно позначається на загальному 

рівні правопорядку в громаді, а отже потребує подальших спільних дій з 

Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області. 

Одним зі шляхів вирішення даних проблем є профілактика злочинів та 

адміністративних правопорушень із застосуванням новітньої, максимально 

розгалуженої, системи відеоспостереження, застосування аналітичного 

програмного забезпечення, яке дасть можливість обробляти отримані відео 

зображення. Це дасть змогу здійснювати профілактику злочинів та 

правопорушень, зокрема, у громадських місцях, а також якісно документувати 

злочини та правопорушення, які вже вчинені, аби особу можна було притягнути 

до відповідальності за вчинене. 



 

Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так і на 

міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед 

в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції. 

Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх 

частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене 

соціально - економічним розвитком як держави, області, району так і громади.   

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою 

правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного 

фінансування, так і виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї 

Програми.   

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що 

зумовили вчинення протиправних дій.  

Продовження встановлення системи відеоспостереження за оперативною 

обстановкою в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним 

скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи, а також 

оперативне реагування на дорожньотранспортні події та небезпечні ситуації.  

   

3. Мета та основні завдання Програми 
  

Метою Програми є:  
- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;  

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 

поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 

виконавчої влади та громадськості;  

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню 

правопорушень на території громади;  

- активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності; 

- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої 

бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі 

та в сім’ях;  

- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі рецидивної;  

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації; 

- удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП 

ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного 

інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення 

діючої системи відеоспостереження та фіксації. 
   
 

 



 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, осяги та джерела 

фінансування Програми  
  

Соціальне значення проблеми, пов’язної з профілактикою правопорушень, 

зумовлює необхідність як централізованого фінансування, так і залучення на 

реалізацію заходів Програми ресурсів міського бюджету. 

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених 

заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили 

вчинення протиправних дій.  

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових 

ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть коригуватися в 

залежності від потреби та фінансової можливості бюджету. 

Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету та перелік заходів на 

виконання Програми у 2022-2024 роках, наведено в Додатоку 1 до Програми. 

  

5. Перелік завдань та результативні показники Програми 

 

Основними завданнями Програми є:  
- запобігання (профілактика) вчиненню правопорушень у публічних місцях 

та на вулицях громади; 

- запобігання правопорушенням у молодіжно-підлітковому середовищі 

громади; профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності; 

- підвищення оперативного реагування на правопорушення, попередження 

та припинення адміністратвиних та кримінальних правопорушень, забезпечення 

прав, свобод та інтересів громадян;  

- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань;  

- розроблення та впровадження новітніх форм і методів профілактики 

правопорушень; 

- протидія корупції;  

- протидія нелегальній міграції;  

- запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму; 

- протидія рецидивній та побутовій злочинності;  

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації;  

- профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору 

доказової бази при скоєнні правопорушень; 

- подальше розширення та обслуговування діючої мережі системи 

відеоспостереження, яка успішно дії на території громади, для отримання 

можливості контролю за місцями значного скупчення людей, ділянок доріг та 

вулиць де має місце найбільша концентрація ДТП та правопорушень. 

  



 

Очікувані результати від виконання Програми: 
Виконання Програми дасть змогу:  

- покращити результати роботи з охорони публічного порядку, 

попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності;  

- стабілізувати криміногенну ситуацію в громаді шляхом запобігання 

криміналізації населення;  

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в 

публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну 

інформацією;  

- підвищити оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про 

правопорушення, що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних 

засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи 

відеоспостереження; 

- привести місця загального користування, місця масового перебування, 

дозвілля громадян та молоді, найбільш важливі території та об’єкти громади у 

відповідність до сучасних вимог публічної безпеки та правил благоустрою; 

- підвищити безпеку дорожнього руху, посилити рівень дисципліни 

учасників дорожнього руху.  

  

6. Напрями діяльності та заходи Програми  
 

1. Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

запровадження їх у практику 
Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх 

розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким видана ліцензія 

на провадження діяльності, пов’язаної з виробленням, виготовленням, 

зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням таких засобів, речовин 

і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для промислових цілей 

нарковмісних рослин.  

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

    

2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі  
Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі та 

оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань; 

активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб 

допомоги в соціальній адаптації.  

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради, виконавчі органи 

Корюківської міської ради, 



 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства  
3.1.  Організація та проведення спільних профілактичних рейдів («Діти 

вулиці», «Вокзал», «Підліток», «Канікули», «Літо», «Урок»), спрямованих на 

соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та 

безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних і 

бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до 

дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини.  

Служба у справах дітей Корюківської  

міської ради, Корюківський РВП  

ГУНП в Чернігівській області,  

2022-2024 роки  

  

3.2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою 

неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, 

засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання та 

звільнилися з місць позбавлення волі.  

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області, 

2022-2024 роки  

  

3.3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми заволодіння 

чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб 

шляхом шахрайства, у тому числі залучення до «фінансових пірамід».  

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області, 

2022-2024 роки  

  

4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-

технічного забезпечення профілактичної діяльності  
4.1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в 

запобіганні злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки проектів 

місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» виділення коштів для 

забезпечення діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку 

та заохочення громадських помічників дільничних офіцерів поліції.  

Виконавчий апарат, виконавчі  

органи міської ради 

2022-2024 роки   



 

4.2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження за 

оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, 

зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові 

заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також порушень Правил 

дорожнього руху та нагляду за його дотриманням:  

4.2.1. Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та порушень 

Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням;  

4.2.2. Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та порушень 

Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням;  

4.2.3. Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на 

центральний сервер.    

Виконавчий апарат, виконавчі органи 

міської ради, Корюківський РВП 

ГУНП в Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

4.3.  Розширення діючої на території громади системи відеоспостереження, 

шляхом встановлення додаткових відеокамер в місцях найбільш уражених 

вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи, а також для оперативного реагування на дорожньо-

транспортні події та небезпечні ситуації.  

4.3.1. Забезпечити технічне обслуговування вказаних вище систем 

відеоспостереження;  

4.3.2. Забезпечити енергоживлення до вказаних вище систем 

відеоспостереження.  

Виконавчий апарат, виконавчі органи 

міської ради, Корюківський  

РВП ГУНП в Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

4.4.  Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які 

розташовані на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади для захисту життя та здоров’я людей, профілактики різних 

адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, грабежів та розбоїв, 

впровадження новітніх технічних засобів охорони, тривожної сигналізації з 

підключенням на пункт централізованого спостереження та відео спостереження 

з подальшим його технічним обслуговуванням.  

Корюківський РВП ГУНП в  



 

Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

4.5. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади та 

виявлення порушень Правил дорожнього руху.  

Корюківський РВП ГУНП в  

Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

4.6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади.  

Виконавчий апарат,  

виконавчі органиміської ради, 

комунальні підприємства  

що належать до комунальної  

власності громади, Корюківський 

РВП ГУНП в Чернігівській області,   

2022-2024 роки  

  

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавц  (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють 

внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконанн . 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

  



 

Додаток 1  

до проєкту Комплексної програми  

профілактики правопорушень 

 

 

Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації Програми 

 у 2022-2024 роках 

 
                                                              (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього 2022р. 2023р. 2024р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

450 000 

 

150 000 150 000 

 

150 000 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

750 000 200 000 250 000 300 000 

  

Разом 

 

 

1 200 000 

 

350 000 

 

400 000 

 

450 000 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.11.2021 року № 483 

 

 

 

 

 

 

 
Програма 

«Соціальний захист окремих категорій  

населення на 2022 - 2024 роки» 
(проєкт) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Корюківка 

2021 рік 



ПАСПОРТ 

Програми «Соціальний захист окремих категорій населення 

на 2022 - 2024 роки» 

 

                              

 

1.  

 

Ініціатор розроблення програми                Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва розпорядчого    

документа органу виконавчої влади                

про розроблення програми                              

     

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №99 (з 

«Про затвердженн6я Порядку 

надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб  виконавцю 

волевиявлення померлого, або 

особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого» 

3.  Розробник програми   

   

Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець програми   Виконавчий апарат 

Корюківської міської ради 

5. Учасники програми - 

6. Термін реалізації програми 2022 - 2024 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього: 

1500,0 тис.грн., в тому числі: 

2022 рік - 450,0 тис.грн. 

2023 рік – 500,0 тис.грн. 

2024 рік - 550,0 тис.грн.  



1. Загальні положення 

 

Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне 

підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни. 

У державі поступово зростає рівень заробітної плати та пенсійного 

забезпечення, але кількість населення з низьким рівнем доходів та пенсійного 

забезпечення ще залишається значною. Зростання потреб громадян країни, у 

тому числі і мешканців нашої громади, в отриманні матеріальної допомоги 

зумовлене збереженням кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на 

продукти харчування та товари першої необхідності, підвищення вартості 

послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров’я 

тощо). 

Соціальний захист громадян передбачає систему заходів у сфері 

забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і допомогу в зв’язку з 

непрацездатністю, хворобою, безробіттям, техногенно-екологічними 

катастрофами, каліцтвом та іншими пошкодженнями. 

Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних 

верств населення, збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, 

запобігання поглибленню бідності шляхом виконання соціальних зобов'язань 

Корюківської  міської ради, дозволить реально підтримувати незаможні верстви 

населення територіальної громади, підвищувати якість їх життя, створивши 

систему захисту населення від соціальних ризиків.  

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все 

більша кількість малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів, 

багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за 

межею виживання; 

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання 

фінансової допомоги громадянам; 

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що 

дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально 

незахищених верств населення. 

 

2. Мета та завдання Програми 
 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і спрямована на реалізацію політики у сфері 

соціального захисту населення громади, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які 

потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, 

катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 

Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 



Основними завданнями Програми є формування комплексної системи 

соціального захисту громадян, удосконалення системи надання матеріальної 

підтримки мешканцям, які потрапили в скрутні життєві обставини, посилення 

адресної спрямованості, створення умов для максимально раціонального та 

економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу 

соціальної допомоги.  

 

3. Основні напрямки реалізації Програми 

 

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні 

напрямки надання матеріальної допомоги: 

- малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, інвалідам), 

батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над 

недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від 

стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо), потребують 

вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних з водопостачанням, тощо 

та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале 

захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і які вони не можуть 

подолати без сторонньої підтримки; 

- внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і постійно 

проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру; 

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого. 

Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням 

виконавчого комітету у відповідності з вимогами діючого законодавства та в 

межах бюджетних асигнувань. 

Порядок та умови надання виплат матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положенням про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням сесії Корюківської 

міської ради від 15 грудня 2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги») зі змінами і доповненнями, Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19 січня 2021 

року № 30. 

 



4. Фінансове забезпечення Програми 

 
Фінансове забезпечення напрямів, визначених в розділі 3 даної Програми, 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, 

затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний 

бюджетний період. 

  

5. Очікувані результати виконання Програми  

 

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних 

проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх 

вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію 

виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо 

громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів 

Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері 

територіальної громади. 

Основними очікуваними результатами виконання Програми є: 

- профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців громади, які 

потрапили в скрутні життєві обставини; 

- поліпшення матеріального, соціального та психологічного стану 

мешканців громади, особливо серед вразливих верств населення.  

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально 

незахищеним громадянам територіальної громади додаткову соціальну 

допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з 

негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з 

боку Корюківської міської ради. 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка                               № 484  

 

Про надання дозволу на  

попередню оплату товарів,  

робіт і послуг на період карантину 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року                   

№ 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти», постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року                

№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Дозволити Корюківській міській раді, Фінансовому відділу Корюківської 

міської ради, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 «Дельфін» 

художньо – естетичного напрямку Корюківської міської ради, Корюківському 

дошкільному навчальному закладу №4 «Веселка» еколого–натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради, Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, Корюківському міському молодіжному центру 

«КУБ» Корюківської міської ради, Корюківській районній організації ветеранів 

у 2022 році передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі 

вітчизняних періодичних друкованих видань та послуг з їх доставки, поштових 

марок та маркованих конвертів на строк не більше дванадцяти місяців, закупівлю 

інших товарів, робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 

відсотків вартості їх річного обсягу, на строк не більше трьох місяців. 

 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопад 2021 року м. Корюківка № 485       

 

Про затвердження штатного розпису 
 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 08 листопада 2021 року штатний розпис Комунальному 

підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

16.06.2021 року № 264 «Про затвердження структур та штатних розписів», 

вважати таким, що втратив чинність з 08.11.2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 486   

 

Про звіт про виконання  

фінансового плану 

комунального підприємства  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс», відповідно до ст.ст. 75, 

78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 

2021 року Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс», що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року  м. Корюківка № 487  

 

Про проведення переоцінки  

балансової вартості об’єкта  

міської комунальної власності 
 

З метою приведення вартості майна Корюківської міської територіальної 

громади у відповідність до реальної ринкової, відповідно до Законів України 

«Про оренду державного та комунального майна», «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Для цілей бухгалтерського обліку провести оцінку частини нежитлової 

будівлі (адмінбудівля) площею 186,75 кв.м., що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, село Олександрівка, вул. Зарічна, 

буд. 31. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) здійснити переоцінку/дооцінку балансової вартості 

зазначеного в рішення майна на рівні ринкової.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

     

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 488  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Про пропозицію включення об’єкта 

до Переліку об’єктів малої приватизації  

на 2021 рік 
 

Розглянувши звернення Мисника О.М. від 02.11.2021 року, з метою 

належного та ефективного використання майна міської комунальної власності, 

наповнення дохідної частини міського бюджету, відповідно до Закону України 

«Про приватизацію державного та комунального майна», керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Включити до Переліку об’єктів малої приватизації міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2021 році нежитлову будівлю (громадський будинок) за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село Прибинь, вулиця 

Слави, будинок 3, для продажу на аукціоні без умов. 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                 Ратан АХМЕДОВ 
  

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 489  

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

01.11.2021 року № 03-05/395, ВОКМСТАС Корюківської міської ради від 

04.11.2021 року № 01-12/640, звіти про оцінку майна: нежитлового приміщення 

загальною площею 19,5 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що 

перебуває на балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Рейментарівка, вул. Шевченка, 6; 

нежитлових приміщень загальною площею 107,6 кв.м. на першому поверсі 

двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, керуючись ст. 12 

Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення загальною 

площею 19,5 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що перебуває на 

балансі Корюківської міської ради та знаходиться за адресою: Чернігівська 

обл., Корюківський р-н, с. Рейментарівка, вул. Шевченка, 6, виконаний 

суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». 

Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 20.10.2021 року 

становить 15 561,00 грн (п’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 00 

копійок) без врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень загальною 

площею 107,6 кв.м. на першому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 6, виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне 

підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для 



цілей оренди станом на 01.09.2021 року становить 272 586,67 грн (двісті 

сімдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят шість гривень 67 копійок) без врахування 

ПДВ.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року м. Корюківка №490  

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши клопотання Корюківського центру сімейної медицини від 

04.08.2021 року № 03-05/374 та від 27.10.2021 року № 03-05/392, відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись 

ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Продовжити дію договору оренди майна міської комунальної власності 

від 05.12.2018 року № 10/2018, укладеного з Комунальним некомерційним 

підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, про оренду приміщення 

загальною площею 19,5 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 6, с. Рейментарівка, Корюківський 

район, Чернігівської області, терміном на 5 років з орендною платою згідно 

договору.  

 

2. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.) забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

3.  Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 491    

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання квартир: 

1.1.  По вул. Г.Костюк, буд. 47 кв. 1, м. Корюківка, власник – Олійник Сергій 

Володимирович; 

1.2.  По вул. Г.Костюк, буд. 47 кв. 2, м. Корюківка, власник – Стукало Любов 

Михайлівна; 

1.3. По вул. Г.Костюк, буд. 47 кв. 3, м. Корюківка, власник – Стукало Микола 

Михайлович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених об’єктів до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власників квартир, до яких проводиться 

підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або 

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 492  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю невідповідності нумерації адрес об’єктів нерухомого майна їх 

фактичному розташуванню на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади та з метою упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, а також у зв’язку з виділом частки з об’єкта нерухомого 

майна, керуючись ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 

нерухомого майна, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.07.2021 року № 690, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна - гаражу, що розташований по 

вулиці Кошового під № 24 в місті Корюківка, Корюківського району, 

забудовником якого відповідно до Будівельного паспорту на забудову 

земельної ділянки та рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 30.08.1988 року про виділення земельної ділянки під забудову визначено 

Войтенка Олексія Ігоревича, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Кошового, гараж № 24, замість: Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Кошового та вул. Франка, гараж 

№ 24. 

 

2. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, провулок 

Корнієвського, буд. 20), що розташований на земельній ділянці з кадастровим 

номером 7422410100:01:002:1723 та власником якого на підставі типового 



договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку на праві приватної власності від 14.03.1980 

року є Беспалий Віктор Петрович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

провулок Корнієвського, будинок 22. 

 

3. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, провулок 

Франка, буд. 11-а), власником якого на підставі типового договору про надання 

в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку на праві приватної власності від 24.04.1975 року є Устименко 

Людмила Станіславівна, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

провулок Франка, будинок 15. 

 
4. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – нежитловому приміщенню 

об’єкта торгівлі (попередня адреса - Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, буд. 52), власником 

якого на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.10.2020 

року є Мальчевський Віктор Анатолійович, присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Шевченка, будівля 52, нежитлове приміщення 1. 

 

5. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (попередня адреса - 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Хмельницького Б., буд. 2а), власником якого на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за законом від 03.10.2000 року є Наумчик Лідія Пантеліївна, 

присвоївши адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

Хмельницького Б., будинок 2. 

 

6. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Яковенко В.О. внести відомості щодо присвоєних адрес об’єктам 

нерухомого майна до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.   

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ  

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 493     

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, відповідно до 

ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», 

рішення виконкому Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 4 п. «а» 

ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн (одна тисяча гривень) 

Розумійко Ніні Григорівні (ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Дзюби Олександра Петровича, безробітного, 

який помер 27.10.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

2. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн (одна тисяча гривень) 

Гавриленко Зінаїді Олександрівні (ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Гавриленка Дмитра Володимировича, 

безробітного, який помер 29.10.2021 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

 



 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 494    

 

Про надання матеріальної допомоги 

у зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню 
 

Розглянувши звернення Максименко Р.М. та додані до нього матеріали 

щодо проведення робіт по переведенню житла на автономне опалення у зв’язку 

з модернізацією систем по теплопостачанню, керуючись Положенням про 

порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які 

будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку з модернізацією 

систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, що затверджене рішенням 

двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.08.2019 року № 3-26/VII (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 20 000,00 грн (двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) Максименко Раїсі Михайлівні (ХХХХ м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ). 

1.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк».  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 
  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 495  

 

Про привітання з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

01.11.2021 року № 121, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування            

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500 грн (п’ятсот гривень 00 коп.): 

- Мойсієнко Марії Панасівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 500 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 50 грн (п’ятдесят гривень 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування 

відповідних коштів. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 496   

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня працівників сільського господарства 

 

Розглянувши подання Корюківської районної державної адміністрації від 

01.11.2021 року № 01-19/1755, керуючись Положенням про відзнаки 

Корюківської міської ради, що затверджене рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди Дня працівників сільського господарства, за сумлінну працю та 

вагомий внесок у розвиток сільського господарства нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги                      

у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) кожному: 

- Лишка Михайла Григоровича – фізичну особу-підприємця в галузі 

сільського господарства по вирощуванню продукції рослинництва                            

(с. Олександрівка); 

- Лишка Павла Григоровича – голову селянського фермерського 

господарства «Довіра» (с. Олександрівка); 

- Сухобок Нелю Василівну – робітницю по догляду за тваринами 

приватного сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк» (с. Сядрине). 

Підстава: подання Корюківської районної державної адміністрації від 

01.11.2021 року № 01-19/1755. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 150,00 грн (сто п’ятдесят гривень 00 

копійок) для придбання квітів.  

  



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування 

відповідних коштів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 497  

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

 
Розглянувши звернення громадян про порушення клопотання 

Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним Фондом 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на підставі 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

29.08.2016 року № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових 

довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тис.грн Крутьку 

Дмитру Анатолійовичу, що мешкає за адресою: вул. Чернігівська, буд. 11, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, на придбання 

індивідуального житла (текст клопотання додається). 

Підстава: заява вх. № 331/04-05 від 20.10.2021 року. 

 

2. Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 300 (триста) тис.грн Кресу Дмитру 

В’ячеславовичу, що мешкає за адресою: вул. 8 Березня, буд. 29, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, для будівництва житлового 

будинку (текст клопотання додається). 

Підстава: заява вх. № 339/04-05 від 29.10.2021 року. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
  



Чернігівському обласному Фонду 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

Корюківська міська рада, згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 05 листопада 2021 року № 497, враховуючи складні життєві 

обставини заявника та те, що у зв’язку з передчасною смертю дружини на його 

утриманні знаходиться малолітня дитина, просить першочергово надати 

довгостроковий пільговий кредит Крутьку Дмитру Анатолійовичу, що мешкає 

за адресою: вул. Чернігівська, буд. 11, м. Корюківка, Корюківський район, 

Чернігівська область, в сумі 200 (двісті) тис.грн на придбання індивідуального 

житла. 

         

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 
 

05.11.2021 рік 

 

 

 



Чернігівському обласному Фонду 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 05 листопада 2021 року № 497 просить надати довгостроковий  

пільговий кредит Кресу Дмитру В’ячеславовичу, що мешкає за адресою: вул. 

8-го Березня, буд. 29, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська 

область, в сумі 300 (триста) тис.грн, для будівництва житлового будинку. 

         

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

05.11.2021 рік 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05 листопада 2021 року м. Корюківка № 498  

 

Про затвердження проєктної  

документації 

 
Розглянувши експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 05.11.2021 року 

№ 02/313/21, керуючись абз. 4 п. 4 Порядку затвердження проектів будівництва 

і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.05.2011 року № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція (без 

зміни геометричних розмірів) житлового будинку за адресою:                                             

вул. Червонохутірська, буд. № 84/2 м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області, для облаштування притулку для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства. Корегування», на суму 1445,677 тис.грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього – 1445,677 тис.грн, у тому числі: 

будівельні роботи – 1098,177 тис.грн,  

інші витрати – 347,500 тис.грн. 

Із загальної кошторисної вартості виконано 49,932 тис.грн, у тому числі: 

інші витрати – 49,932 тис.грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Апанасенко О.О. 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 05.11.2021 року                       

№ 02/313/21. 

1.4. Кошторисну вартість, зазначену в експертному звіті ТОВ 

«СІВЕРЕКСПЕРТ» від 11 червня 2021 року № 02/180/21 вважати такою, що 

втратила чинність. 

 



2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 11.06.2021 

року № 261 «Про затвердження проєктної документації» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку та з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 


