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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ПРОЕКТУ КОРЮКІВСЬКОГО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 

НА 2022 РІК 

Загальні особливості формування показників міського бюджету 

на 2022 рік 

 
1)Згідно із статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети 

затверджуються рішенням відповідної ради до 25 грудня року, що передує 

плановому. Тому згідно з діючим законодавством міський бюджет на наступний 

рік має бути прийнятий у 2021 році. 

        2)Проект рішення міського бюджету «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік» розроблено за типовою формою, 

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 (зі 

змінами та доповненнями). 

       3) Проект рішення «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2022  рік»  схвалено на засіданні виконавчого комітету  міської ради. 

       4) Дохідна частина міського бюджету на 2022 рік розроблена на основі норм 

чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих 

актів. 

5) Згідно зі статтею 8 проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» у видатках міського бюджету врахована дія мінімальної 

заробітної плати з 01.01.2022 у розмірі 6500грн. та запровадження з 01.10.2022 

року у розмірі 6700грн на місяць, а також враховано розмір посадового окладу 

працівника I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2021 року в сумі 2893грн. та з 

01.10.2022 року у сумі 2983грн. 

6) Видатки на оплату тепло-, водо- та газопостачання обраховані за 

тарифами, що діють станом на 01.12.2021року, а в зв’язку з різким коливанням 

тарифів на електроенергію передбачено їх ріст 65% та враховано фактичне 

споживання в натуральних показниках у 2021 році. 

7) Інші поточні видатки визначені переважно на рівні їх обсягу в 2021 році. 

8) Трансферти з держбюджету враховані у обсягах, визначених у проекті 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

9) Міський бюджет на 2022 рік складений та виконуватиметься за програмно-

цільовим методом бюджетування. 

                  

Оцінка доходів міського бюджету на 2022 рік 
Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені на базі 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із 

застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».  

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на 2022 рік було 

враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники 

Мінекономрозвитку на 2021 рік та прогнозні на 2022 рік, схвалені постановою 

Кабінетом Міністрів України від 31.05.2021року №586, листів Міністерства 
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фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози 

місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» та від 23.06.2021 №05120-08-6/19865 «Про 

доведення наказу Міністерства фінансів України», тощо. Також враховано 

фактичне виконання дохідної частини міського бюджету за результатами 2019 - 

2020 років та 10 місяців 2021 року. 

Загальний розмір доходів міського бюджету з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів визначений на рівні 253 884,1 тис. гривень, у тому числі загального 

фонду – 243 871,2 тис. гривень, спеціального фонду – 10012,9 тис. гривень.  

Офіційних трансфертів міському бюджету передбачено в сумі 62 171,2 

тис.гривень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» з Державного бюджету міському бюджету передбачена освітня субвенція 

в сумі 61725,9 тис. гривень, а також з обласного бюджету передбачена субвенція з 

обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

246,7 тис.гривень, інша субвенція з обласного бюджету 198,6 тис.гривень. (на 

лікування хворих, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).  

Власні доходи загального фонду бюджету міста затверджені у сумі 181700 

тис. гривень.  

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду становить 

податок на доходи фізичних осіб 118900 тис. гривень, або 65%.  

При обрахунку обсягу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб 

враховано статистичні дані Мінекономіки щодо росту фонду оплати праці у 2022 

році (на 13,3%), а також враховано базу та ставки оподаткування доходів фізичних 

осіб, визначених Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями. 

Прогнозний  ріст надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб у 2022 році 

становить 18% до очікуваного показника 2021 року. Основними чинниками, які 

вплинуть на надходження податку та збору на доходи фізичних осіб є встановлення  

мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року в розмірі 6500 грн., з 01 жовтня – 

6700 грн., а також запропоновані Урядом зміни щодо внесення змін до 

Бюджетного кодексу України і збільшення до 64% зарахування  надходжень  від 

ПДФО до бюджетів територіальних громад. 

Рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів місцевого 

значення визначена в сумі 9320,0 тис. гривень. При розрахунку рентної плати за 

спец використання лісових ресурсів в частині рубок головного користування 

враховано норму Бюджетного кодексу України в частині зарахування до міського 

бюджету 37% надходжень. Надходження по даному виду податку планується 

орієнтовно на рівні фактичних надходжень за 2021 рік.  

Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні 

напої, тютюнові вироби та інше) в міському бюджеті передбачено в сумі 3740,0 

тис. гривень.  

Надходження місцевих податків і зборів на 2022 рік обраховано в сумі 

40290,0 тис. гривень.  

Прогнозний обсяг місцевих податків і зборів розрахований виходячи із 

встановлених на 2022 рік ставок місцевих податків і зборів, діючих та заключених 

договорів оренди землі, продажу земельних ділянок у 2021 році тощо. Податок 

майно передбачений в сумі 23075,0 тис.гривень, в тому числі податок на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки – 3215,0 тис. гривень, плата за землю – 
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19860,0 тис. гривень. 17115,0 тис. гривень. Прогнозна сума єдиного 

податку становить 17115,0 тис.гривень, що на 6,4% більше очікуваних надходжень 

2021 року. На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має вплив 

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І 

групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс 

споживчих цін на 6,2% (для платників ІІІ групи). 

Неподаткових надходжень до загального фонду міського передбачено у сумі 

2250,0 тис.гривень, а саме: 

- адміністративні штрафи та інші санкції передбачено в сумі 50,0 тис.гривень.  

- адміністративних зборів в частині плати за надання адміністративних 

послуг (реєстрація фізичних і юридичних осіб – підприємців, реєстрація прав 

власності на нерухоме майно, інші адмінпослуги) передбачено в сумі 1555,0 

тис.гривень. 

- плата за оренду  цілісних майнових комплексів та іншого комунального 

майна  розрахована відповідно до Методики розрахунку та порядку використання 

плати за оренду майна міської комунальної власності (зі змінами і доповненнями) 

та фактично укладених угод оренди майна, затверджена в сумі 600,0 тис.гривень.  

- надходження державного мита заплановані в сумі – 15,0 тис. гривень, 

передбачені на рівні очікуваних надходжень 2021 року.  

Спеціальний фонд міського бюджету по доходам затверджено в сумі 10012,9 

тис. гривень.  

Екологічний податок затверджено міською радою в сумі 265,0 тис. гривень.  

У 2022 році передбачається надходження від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення у сумі 700,0 тис.гривень.  

Власні надходження бюджетних установ на 2022 рік заплановані в сумі 

9047,9 тис. гривень, з них платні послуги – 9041,9 тис. гривень, оренда майна – 6,0 

тис. гривень. 

 
 

Пояснення до основних положень  проекту рішення про міський 

бюджет на 2022 рік 
          Загальний обсяг видатків міського бюджету (без врахування надання та 

повернення кредитів) прогнозується в обсязі 253704,1тис.грн., у тому числі обсяг 

видатків загального фонду у сумі 239965,8тис.грн. та видатків спеціального фонду 

бюджету – 13738,3тис.грн. 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

          На утримання міської ради та двох самостійних відділів на 2022 рік 

передбачені видатки по загальному фонду в сумі 26292,5тис.грн.  

На виконання Програма заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 роки передбачені 

видатки в сумі 122,0тис.грн. 

 На виконання Програми "Управління майном міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" 

передбачаєть виділити 400,0тис.грн. 
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 На утримання «Трудового архіву» Корюківської міської ради 

спрямовується 275,3тис.грн. 

 
ОСВІТА 

Пріоритетним завданням галузі в 2022 році, в умовах реформування системи 

освіти, є забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та 

підвищення конкурентоспроможності освіти. Створюватимуться умови для 

задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх 

соціальної інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти. 

Здійснюватимуться заходи з оптимізації та  реорганізації інтернатних закладів, 

розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Вдосконалюватимуться підходи до формування замовлення на підготовку фахівців 

на основі прогнозу потреб економіки регіону, робота з обдарованою і талановитою 

молоддю, що сприятиме всебічному розвитку індивідуальності дитини, її задатків і 

здібностей. Також під особливою увагою буде створення умов для захисту 

учасників освітнього процесу в закладах освіти у зв’язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.   

        Видатки  загального фонду міського бюджету на освіту  становлять 

139205,2тис.грн., з них за рахунок освітньої субвенції 61725,9тис.грн., за рахунок 

власних надходжень 77479,3тис.грн. Видатки за рахунок власних доходів 

збільшені на 15617,2тис.грн. або 25,3%. 

Видатки по загальному фонду на утримання шести дошкільних навчальних 

закладів складають 26171,0тис.грн., що на 4634,4тис.грн. більше за призначення 

2021 року або на 21,5%. На оплату праці передбачається 18793,3тис.грн., на 

продукти харчування 985,2тис.грн., на енергоносії 5260,5тис.грн. За рахунок 

власних надходжень плануються видатки в сумі 1392,9тис.грн.  

На загальноосвітні навчальні заклади передбачено 95280,2тис.грн., в тому 

числі за рахунок освітньої субвенції 61725,9тис.грн., за рахунок власних 

надходжень 33554,3тис.грн. Із загальної суми видатки на заробітну плату 

складають 77158,9тис.грн., на енергоносії – 10901,3тис.грн., на продукти 

харчування – 1200,0тис.грн. За рахунок коштів власних надходжень (спеціальний 

фонд) видатки складають 7500,0грн. 

На утримання будинку дитячої та юнацької творчості планується спрямувати 

4735,8тис.грн., що на 832,3тис.грн. більше призначень 2021 року. На заробітну 

плату плануються кошти в сумі 3306,0тис.грн., на енергоносії – 711,4тис.грн. 

Видатки на функціонування Корюківської школи мистецтв 

ім.О.С.Корнієвського плануються в сумі 6044,1тис.грн. Із загальної суми на 

видатки на заробітну плату складуть 5000,0тис.грн., на енергоносії – 661,5тис.грн. 

За рахунок власних надходжень загального фонду міського бюджету на інші 

заклади освіти плануються видатки 6820,5тис.грн. 

        Запланована одноразова виплата допомоги ( 1810грн) дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у сумі 

23,5тис.грн. (13 дітей). 

         Передбачаються кошти на проведення оздоровлення дітей в літній період у 

пришкільних таборах у сумі  415,8тис.грн.  Планується оздоровити 660 дітей.  
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого 

доступу населення до медичних послуг належної якості, наближення медичних 

послуг до споживачів, запобігання та зниження рівня захворюваності, вирішення 

проблем з надання населенню своєчасних та ефективних медичних послуг з 

діагностики та лікування короновірусної інфекції COVID-19, збереження здоров'я 

медичних працівників, задіяних в надані медичної допомоги хворим на COVID-19. 

У 2022 році два комунальних некомерційних підприємств («Корюківська 

центральна районна лікарня» та «Центр первинної медико – санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини») продовжують фінансуватися 

Національною службою здоров’я України за укладеними договорами в рамках 

програми державних медичних гарантій медичного обслуговування населення з 

державного бюджету. Ці кошти через міський бюджет не проходять. 

 На фінансування КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

спрямовуються кошти в сумі 8748,0тис.грн., з яких на оплату за спожиті 

енергоносії 8578,0тис.грн. 

 На підтримку КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» з міського бюджету виділено 

1750,0тис.грн., з яких заробітна плата – 440,0тис.грн., медикаменти – 550,0тис.грн., 

енергоносії – 752,0тис.грн. 

На навчання студентів планується виділити  90,0тис.грн. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

У міському бюджеті на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки 

заплановані в сумі 16323,0тис.грн. 

На підтримку молодіжного центру «КУБ» спрямовується 1110,6тис.грн.  

Плануються кошти на придбання 50 путівок на оздоровлення дітей на 

загальну суму 600,0тис.грн. 

На утримання центру надання соціальних послуг передбачено 

13322,2тис.грн. Із загальної суми видатків на  заробітну плату спрямовується  

12322,0тис.грн., енергоносії – 440,7тис.грн. 

 На надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення 

передбачено 350,0тис.грн. 

  На підтримку ради ветеранів буде спрямовано 390,0тис.грн. 

 За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету плануються видатки на 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи в сумі 198,6тис.грн.   

 

КУЛЬТУРА 

Головними пріоритетами галузі є збереження, відтворення та примноження 

духовних і культурних здобутків українського народу, здійснення комплексу 

заходів, спрямованих на розвиток історико-культурних цінностей регіону. 

         За загальним фондом бюджету на галузь враховані видатки в сумі 

13045,5тис.грн., що на 3272,6тис.грн. більше запланованих на 2021 рік коштів або 

на 33,5%. 
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         На виплату заробітної плати працівникам установ культури 

передбачено 8901,5грн. 

         Для забезпечення розрахунків за енергоносії передбачаються видатки в сумі 

1821,2тис.грн., що забезпечує їх  стовідсоткову потребу. 

        На проведення централізованих заходів передбачено 613,0тис.грн. 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та становлення 

здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до 

масового спорту, військово-патріотичного виховання молоді, удосконалення 

механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд . 

        На 2022 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 

2632,3тис.грн коштів загального фонду бюджету, що на 362,7тис.грн. більше 

призначень на 2021 рік. 

      На утримання дитячо-юнацької спортивної школи заплановано 2294,3тис.грн., в 

тому числі на виплату заробітної плати  1970,3тис.грн., на проведення зборів і 

змагань 150,0тис.грн. 

      На проведення навчально – тренувальних зборів та змагань з олімпійських 

видів спорту планується 248,0тис.грн., з неолімпійських видів спорту 90,0тис.грн. 

 
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 На фінансування видатків  житлово – комунального господарства 

передбачено 27151,5тис.грн. по загальному фонду міського бюджету. 

        На виконання "Програми стимулювання створення, фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 2022 роки" 

передбачається 164,8грн. 
 На підтримку  комунальних підприємств міської ради планується 

спрямувати 15422,5тис.грн., в тому числі на КП «Благоустрій» - 9479,9тис.грн., на  

КП «Убідське» - 2615,6тис.грн., на КП «Корюківкаводоканал» - 

2660,0тис.грн., на Корюківську ЖЕК – 667,0тис.грн.  

 На проведення заходів з благоустрою території громади передбачено 

6914,2тис.грн. 

На виконання «Програми відшкодування втрат підприємств, 

зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб 

населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021 – 2022 років» 

передбачається спрямувати 4650,0тис.грн. 
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ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Видатки для здійснення економічної діяльності на 2022 рік заплановані в 

сумі 4472,4грн., з яких по загальному фонду – 3485,9тис.грн., по спеціальному 

986,5тис.грн. 

 

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 

На здійснення заходів із землеустрою передбачено 79,990тис.грн., в т.ч. на 

проведення грошової оцінки землі 30,0тис.грн., на розробку проектів землеустрою 

49,990ти.грн. 

 

 

Будівництво та регіональний розвиток 

 Кошти в сумі 199,6тис.грн передбачені на розроблення схем планування та 

забудови території (містобудівної документації). 

 

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

 На відшкодування різниці в тарифах на міських перевезеннях заплановано 

300,0тис.грн. 

 Для забезпечення утримання в належному стані транспортної інфраструктури 

передбачено 3000,0тис.грн. коштів загального фонду. 

 

 

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 

 Для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки заплановано 

70,0тис.грн. На підготовку ділянок несільськогосподарського призначення або 

права на них для продажу на торгах та проведення таких торгів плануються кошти 

в сумі 49,9тис.грн. 

 20,9тис.грн. передбачено на сплату членських внесків до асоціації органів 

місцевого самоврядування. 

Для забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів предметами 

першої необхідності та хлібом передбачено 30,0тис.грн.. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природнього характеру 

В міському бюджеті передбачено 390,0тис.грн. на видатки для запобігання та 

ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

 На природоохоронні заходи передбачені видатки в сумі 265,0тис.грн. 
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КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання програми „Власний дім” по загальному фонду міського 

бюджету передбачені видатки для надання пільгових кредитів індивідуальним 

сільським забудовникам у сумі 180,0тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі 

40,4тис.грн.  за рахунок їх повернення. 
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Інформація 

про хід виконання  міського бюджету за 10 місяців 2021 року 
ДОХОДИ 

За підсумками 10 місяців 2021 року до загального фонду бюджету 

Корюківської міської територіальної громади надійшло  власних  доходів (без 

урахування трансфертів) 133968,8 тис. грн., що складає 106,6% до призначень 

звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року доходи міського 

бюджету зросли на 35130,2 тис.грн. (135,5%). Зазначене зростання обумовлене 

надходженням з 01.01.2021 року доходів з шести громад, що доєднались у 2020 

році до Корюківської територіальної громади, підвищення рівня мінімальної 

зарплати та прожиткового мінімуму з 01.01.2021 року.  

Станом на 01 листопада  2021 року виконання відбулось по всіх видах 

надходжень.  

За 10 місяців 2021 року податку на доходи фізичних осіб надійшло 81896,8 

тис.грн, або 104,4% до призначень звітного періоду. В порівнянні з аналогічним 

періодом 2020 року ріст надходження ПДФО склало 139% або 23,0 млн.грн. 

Зростання обумовлене підвищенням з 01.01.2021 року мінімальної заробітної 

плати, збільшення кількості платників через дооб’єднання громади. 

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 1521,6 

тис.грн., що становить 122,0%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2020 

року надходження збільшились на 4060,2 тис.грн. (192,8%). 

Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить 

118,9% призначень звітного періоду, надійшло 8409,0 тис.грн., що на 1654,4 

тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. 

По результатам 10 місяців 2021 року місцеві податки і збори виконані на 

103,8% призначень звітного періоду, надійшло 33235,8 тис.грн.  

В порівнянні з надходженнями 10 місців 2020 року, місцевих податків і 

зборів надійшло на 5887,5 тис.грн. більше (або 121,5%). Перевиконання відбулось 

через збільшення кількості платників місцевих податків через дооб’єднання 

громад, здачі земель сільськогосподарського призначення в оренду фізичним 

особам, погашення податкового боргу за 2020 рік по орендній платі за землю з 

фізичних осіб. 

Станом на 01 листопада 2021 року до загального фонду міського бюджету 

надійшло неподаткових надходжень в сумі 1990,1 тис.грн., виконання становить 

майже 168%. Перевиконання відбулось переважно за рахунок надходження плати 

за надання адмінпослуг (послуги державного реєстратора), здачі в оренду майна 

міської комунальної власності, інших надходжень. 

Станом на 01.11.2021 року до загального фонду міського бюджету надійшло 

офіційних трансфертів в сумі 65076,7 тис.грн. 

 

До спеціального фонду бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за 10 місяців 2021 року надійшло 4586,4 тис.грн. власних надходжень, що 

складає 49,9% до призначень звітного періоду. Невиконання планових призначень 

відбулось по наступним податкам і зборам: 
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- власні надходження бюджетних установ (в частині платних послуг) – 42,5 

% (невиконання через виконання карантинних заходів, закриття  шкіл); 

 

- кошти від продажу земельних ділянок – невиконання 565,4 тис.грн. – 

запланований продаж землі відбудеться у грудні  2021 року. 

За 10 місяців 2021 року до спеціального фонду міського бюджету офіційних 

трансфертів не надходило. 

 

 

ВИДАТКИ 

        
        Видатки міського бюджету за 10 місяців 2021 року по загальному та 

спеціальному фондах (з урахуванням трансфертів) виконано у сумі 

190947,3тис.грн., або 72,8% до річних бюджетних призначень. 

       Видатки загального фонду  міського бюджету становили 159690,6тис.грн., що 

складає 75,0% до уточнених річних призначень. 

 Видатки спеціального фонду міського бюджету становили 31256,7тис.грн., 

що складає 63,7% уточнених річних призначень 

  
Державне управління 

       Видатки на державного управління за 10 місяців 2021 року по загальному 

фонду склали 18586,9тис.грн.,  що складає 75,5%. до річного плану. По 

спеціальному фонду видатки склали 882,0тис.грн. 

 

Освіта 

Видатки на освіту із загального фонду міського бюджету склали 

87805,6тис.грн, що становить 71,6% до річних призначень.  

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 77184,5тис.грн. 

Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, відпускних та допомоги на 

оздоровлення. 

У видатках на заробітну плату врахована виплата щорічної винагороди за 

сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків педагогічним 

працівникам у сумі 1522,9тис.грн.  

На продукти харчування направлено за рахунок загального та спеціального 

фондів 3361,9тис.грн. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 4832,6тис.грн. 

Заборгованість відсутня.  

За звітний період здійснено капітальних видатків за рахунок бюджету 

розвитку на суму 6230,8тис.грн. 

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду видатки склали  

2716,1тис.грн. 
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Охорона здоров’я 

На підтримку комунального некомерційного підприємства «Корюківська  

центральна районна лікарня» спрямовано  3929,5тис.грн. (77,1,0% планових 

показників), а на підтримку «Корюківсьий центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Корюківської районної ради з міського бюджету за звітний період 

виділено 1176,7тис.грн. при плані 1638,5 тис.грн., або 71,8%. 

На  забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 

використано 1335,8тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій 1038,9тис.грн. та 

власних коштів 296,9тис.грн. 

На навчання студентів у медичних закладах спрямовано 126,1тис.грн. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На фінансування програм соціального захисту населення спрямовано 

11417,9тис.грн. Виконання плану склало  78,1%. 

На утримання молодіжного центру «КУБ» спрямовано 605,4тис.грн. 

На оздоровлення дітей в літній період спрямовано 408,1тис.грн. Придбано  37 

путівок.  

На фінансову підтримку районної ради ветеранів  за спрямовано 

210,7тис.грн.(63,6 % річних призначень). 

На утримання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

спрямовано 9685,6тис.грн. На заробітну плату спрямовано 9181,0тис.грн., на 

енергоносії – 95,6тис.грн. 

 Інші видатки на соціальний захист населення склали 184,5тис.грн. – 

використання склало 40,0%. до річних призначень.  

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету видатки на пільгове медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

склали 168,6тис.грн. Використано 98,0% призначень звітного періоду.   

 

Культура 

       Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ і закладів 

культури та проведення заходів культосвітнього характеру склали 6963,1тис.грн. 

або 80,4% до звітного періоду. 

       За рахунок коштів бюджету розвитку видатки склали 268,9тис.грн., за рахунок 

власних надходжень – 113,4тис.грн. 

       На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету 

спрямовано 5938,7тис.грн. 

       На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 335,5тис.грн. 

       323,9тис.грн. використано на проведення централізованих заходів. 

                                              
Фізична культура і спорт 

       На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту за 

звітний період із загального фонду міського бюджету  виділено 1755,0тис.грн.  

        На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1289,4тис.грн. На виплату 

щорічної винагороди педагогічним працівникам спрямовано 41,5тис.грн. 

       380,5тис.грн  виділено з бюджету на проведення зборів та змагань.  

 



 12 

 

Житлово – комунальне господарство 

  Видатки на житлово – комунальне господарство за 10 місяців 2021 року 

склали 14123,9тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів загального фонду – 

12583,1тис.грн., за рахунок коштів спеціального фонду – 1540,8тис.грн. 

 На підтримку чотирьох ОСББ виділено 134,4тис.грн. 

 На забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства 

спрямовано 31,8тис.грн. (кошти спеціального фонду). 

На підтримку  чотирьох комунальних підприємств міської ради виділено 

10268,8тис.грн. (91,3% призначень звітного періоду). 

Видатки на організацію благоустрою благоустрою  населених пунктів 

громади по загальному фонду за звітний період склали 2180,0тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 911,1тис.грн. 

Придбано житло для лікаря. Видатки склали 549,5тис.грн. 

 

Економічна діяльність 

Видатки для здійснення економічної діяльності за 10 місяців 2021року склали  

17056,5тис.грн., з яких по загальному фонду – 9597,2тис.грн., по спеціальному 

17459,3тис.грн. 

 
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 

На здійснення заходів із землеустрою використано 55,6тис.грн. 

 
Будівництво та регіональний розвиток 

За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (спеціальний 

фонд) з врахування субвенцій з державного бюджету  на фінансування капітальних 

вкладень та інвестиційних проектів на об’єкти комунальної власності використано 

16585,1 тис.грн, з яких на: 

- придбання мамографа для КНП «Корюківська ЦРЛ» - 7490,0тис.грн.; 

- реконструкція ЗОШ І-ІІІст. № 1 в м.Корюківка – 2617,8тис.грн.; 

- капремонт вул. Дудка м.Корюківка – 1614,6тис.грн.; 

- капремонт приймально-діагностичного відділення КНП «Корюківська 

ЦРЛ» - 1548,9тис.грн.; 

- капремонт покрівлі ДНЗ № 4 «Веселка» - 945,4тис.грн.; 

- реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень реанімаційного та пологового ваідділень – 614,6тис.грн.; 

- капремонт вул.Вокзальна м. Корюківка – 499,4тис.грн.; 

- капремонт санвузлів акушерсько-гвнекологічного відділення КНП 

«Корюківська ЦРЛ» - 387,6тис.грн.; 

- будівництво стадіону в Корюківській ЗОШ І-ІІІст. № 4 – 376,5тис.грн.; 

- ПКД та реконструкція приміщення для ЕШМД – 266,2тис.грн. 

 

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 

На відшкодування різниці в тарифах на міських перевезеннях використано  

94,5тис.грн., або 40,2%  призначень звітного періоду. 

Для забезпечення утримання в належному стані транспортної інфраструктури 

профінансовано по загальному фонду кошти в сумі   9451,6тис.грн. 
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Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 

На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки використано 

4,4ис.грн. коштів загального фонду та 25,5тис.грн. коштів спеціального фонду.   

На поповнення статутних капіталів комунальних підприємств використано 

548,6тис.грн. 

21,3тис.грн. спрямовано на сплату членських внесків до асоціації органів 

місцевого самоврядування. 

Видатки по цільових фондах за звітний період склали 107,9тис.грн 

Для забезпечення віддалених малочисельних населених пунктів предметами 

першої необхідності та хлібом профінансовано 19,8тис.грн. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природнього характеру 

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 

спрямовано 33,8тис.грн. 

За рахунок природоохоронних коштів видатки склали 240,1тис.грн. 

 

 

КРЕДИТУВАННЯ 

На виконання районної програми „Власний дім” по загальному фонду 

міського бюджету виділені кошти для надання пільгових кредитів індивідуальним 

сільським забудовникам у сумі 121,5тис.грн., та за рахунок повернути коштів 

(спеціальний фонд) – 30,45тис.грн. 
 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

З міського бюджету передані наступні трансферти: 

- державному бюджету:  

* реверсна дотація в сумі 677,0тис.грн.; 

 * субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 

360,0тис.грн.; 

- обласному бюджету інші субвенції в сумі 3003,1тис.грн.; 

- районному бюджету інші субвенції в сумі 340,0тис.грн. 

 


