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ПАСПОРТ  

Програми «Членські внески на 2020-2022 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» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами), інструкція «Про сплату 

членських внесків членами 

Асоціації міст України», 

затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України 

від 28.06.1999 

3. Розробник програми 

 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

4.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада 

 

6. Термін реалізації програми 

 

2020 - 2022 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

 

міський бюджет 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

 

 51,6  тис. грн., в т.ч. 

2020 рік – 7,6 тис. грн., 

2021 рік – 22,0 тис. грн., 

2022 рік – 22,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування здійснення Програми 

  

Місто Корюківка входить до Асоціації міст України та до місцевої 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Корюківщини». Дані 

Асоціації створені для сприяння розвитку місцевого самоврядування в 

Україні, для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, 

сприяння розвитку місцевого самоврядування та удосконалення його 

законодавчої бази, сприяння соціально - економічного розвитку громади, 

захисту прав та законодавчих інтересів громад органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в розв’язанні 

питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, 

консультаційної, методичної та практичної допомоги. 

 

Підстава для розроблення Програми 

  

Програма розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 19 ст. 91 Бюджетного кодексу України, 

інструкції «Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України», 

затвердженої рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р., 

Статуту місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради 

Корюківщини», затвердженого в новій редакції рішенням Загальних зборів 

Асоціації  20.05.2011 р. 

Мета Програми 
 

Метою Програми є сплата членських внесків в Асоціацію міст України 

та місцеву Асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради 

Корюківщини» за 2020-2022 роки.  

Завдання Програми 

  

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій,  

визнаючи положення їх Статутів; оплата  членських внесків виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради, як дійсного члена Асоціацій. 

 

Етапи виконання Програми 

  

Програма виконується протягом 2020-2022 років. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми 

  

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з міського бюджету складає 51,6 тис. грн. 

 

 

 

 



Джерела фінансування Програми 

 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Корюківської  міської ради  на 2020-2022 роки. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Корюківська міська 

рада. 

 

Очікувані результати 

  

 Активна участь міста, яку представляє виконавчий комітет 

Корюківської міської ради  у суспільному житті району, області та держави. 

Повноважними представниками міста в роботі Асоціацій є міський голова та 

секретар міської ради. 

Відповідальний виконавець Програми 

  

 Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 

Корюківської міської ради. 

 

Контроль за ходом виконання програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними в цій Програмі. 

   

 

Секретар міської ради                                                         С.ОЛІЙНИК 

 

 
 


