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1. ПАСПОРТ  

Програми охорони навколишнього природного середовища  

Корюківської міської ради на 2021 – 2025 роки  

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», 

"Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України 

на період до 2030 року", Постанова 

КМУ№1147 «Про затвердження переліку 

видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів»  

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4.  Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий апарат  

Корюківської міської ради 

5. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК,  

КП «Благоустрій»,  

КП «Корюківкаводоканал»,  

КП «Убідське», 

Деснянське БУВР, 

інші суб’єкти господарювання   

6. Термін реалізації програми 

 

2021 – 2025 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

 

державний бюджет, обласний 

бюджет, міський бюджет та інші 

кошти 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, 

необхідний для реалізації 

програми тис.грн. 

 

23200,00 

 

2021 рік 

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

 

2025 рік 

Всього,  у тому числі: 500,00 2400,00 7400,00 7400,00 5500,00 

 кошти державного бюджету  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00 

 кошти обласного бюджету   500,00 500,00 500,00 

 кошти міського бюджету 500,00 600,00 1100,00 1100,00 1000,0 

 інші кошти       

 



 

2. Загальні положення 

 

Соціально-економічний розвиток Корюківської міської територіальної 

громади  тісно й нерозривно пов’язаний зі станом навколишнього природного 

середовища регіону та напряму залежить від реалізації стратегічних завдань у 

сфері охорони та збереження довкілля та повинен відповідати основним 

стратегічним цілям державної екологічної політики України. 

Основними стратегічними цілями державної екологічної політики 

України є: 

- формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого 

споживання та виробництва; 

- забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу 

України; 

- забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень 

щодо соціально-економічного розвитку України; 

- зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на 

екосистеми, соціально-економічний розвиток та здоров’я населення; 

- удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного 

управління. 

До основних принципів формування екологічної політики громади 

належить охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

гарантування безпечних екологічних умов для життя і здоров’я населення, 

впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та 

збереження природних екосистем. Практичним інструментом реалізації 

екологічної політики, виконання завдань зі збереження довкілля та створення 

безпечних екологічних умов для життєдіяльності населення виступає Програма 

охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 

2021-2025 роки (далі-Програма).  

Програма враховує головні завдання, передбачені  в законодавчих і 

нормативних актах з питань екології, охорони навколишнього природного 

середовища та охорони водних ресурсів та визначає основні цілі і завдання, які є 

актуальними для громади на  2021-2025 роки. 

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Заходи, включені до Програми, спрямовані на вирішення актуальних  

проблемних питань у сфері збереження довкілля, забезпечення раціонального 

використання, охорони й відтворення природних ресурсів, підвищення рівня 

екологічної культури і свідомості населення, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи.  

Так, основною проблемою щодо охорони та раціонального використання 

водних ресурсів громади протягом останніх років залишається питання 

забруднення поверхневих водних об’єктів, в основному через скиди недостатньо 

очищених стічних вод внаслідок неефективної роботи каналізаційно-очисних 

споруд, засмічення водойм побутовими відходами. Очисні споруди, які не 



забезпечують достатнього очищення стічних вод, знаходяться в незадовільному 

технічному стані, потребують реконструкції чи капітального ремонту.  

Для вирішення проблеми, яка склалася навколо очистки стічних вод, 

необхідно виконати роботи з будівництва нових, реконструкції існуючих 

очисних споруд, а також об’єктів водопровідно-каналізаційних мереж. Вказані 

роботи потребують значних капітальних вкладень та часу на їх виконання.  

Вагомою екологічною проблемою громади є порушення гідрологічного та 

гідрохімічного режиму водних об’єктів. Одним із центральних чинників 

негативного впливу на річки і водойми є надходження до них неочищеного 

поверхневого стоку з території населеного пункту, що призводить до 

замулювання русел, забруднення вод, порушення гідрологічного режиму та 

технічного стану водних об’єктів.  

Тривале техногенне навантаження на річки  призводить до замулення русел. 

Забруднений мул, що накопичився у руслі річки є джерелом вторинного її 

забруднення.  Необхідно проводити роботи по впорядкуванню русла та її 

розчищення від мулу та бруду.   Роботи по підтриманню санітарного стану річок 

із прибиранням водного дзеркала необхідно проводити постійно. 

Для вирішення вказаних проблем у Програмі передбачені заходи з 

реконструкції зливових каналізаційних мереж, гідротехнічних споруд, 

поліпшення гідротехнічного стану водойм.  

Одна з актуальних проблем громади є порушення гідробіологічного стану 

водойм. Основні чинники,  які викликають структурні зміни в екосистемі є 

розростання   фітопланктону, внаслідок чого погіршується якість води. 

 Для вирішення проблеми, у Програмі передбачено ефективний та 

інноваційний метод боротьби з водоростями – ротація 

«вселення» рослиноїдних видів риб. Такі види риб, як: товстолоб, короп, білий 

амур є біологічними меліораторами водойм. Ці риби у процесі своєї 

життєдіяльності активно споживають водну рослинність і водорості. В 

результаті чого суттєво зменшується чисельність зелених та синьо - зелених 

водоростей, покращується якість води, відновлюється баланс екосистеми. 

Потенційними джерелами забруднення підземних водоносних горизонтів 

є недіючі безхазяйні артезіанські свердловини, які залишились на території 

громади після реорганізації агропромислового сектору. З метою недопущення 

забруднення підземних вод до Програми включені заходи з  тампонажу таких 

свердловин.  

Серед низки екологічних проблем, які мають місце в громаді, особливо 

гостро стоїть проблема поводження з відходами, які є одним з найбільших 

забруднювачів навколишнього середовища та негативно впливають на всі його 

компоненти. Ситуація ускладнюється й тим, що зберігається значний розрив між 

обсягами накопичених відходів та обсягами їх знешкодження й перероблення. З 

метою підвищення ефективності роботи щодо поводження з відходами до 

Програми включені заходи з раціонального використання, зберігання і утилізації 

відходів виробництва та побутових відходів, серед яких- реконструкція 

полігонів, облаштування сміттєзвалищ, придбання та впровадження установок, 

обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження 



та складування відходів, контейнерів для впровадження роздільного збору 

твердих побутових відходів. 

 Одна з актуальних проблем стану довкілля громади – забруднення 

атмосферного повітря викидами забруднювальних речовин від промислових 

підприємств та автотранспорту. Для отримання інформації про стан довкілля, 

оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень у разі 

його погіршення, а також з метою системного інформування населення в громаді 

проводиться робота з екологічного моніторингу довкілля. Зокрема, Програмою 

передбачено здійснення моніторингових досліджень атмосферного повітря. 

Екологічна освіта та виховання є надзвичайно важливими елементами 

охорони довкілля. По ряду напрямків з охорони довкілля, свідома поведінка 

мешканців є умовою для поліпшення ситуації.  

Екологічна культура людини  формується впродовж всього життя, тому 

важливо для підвищення екологічної свідомості мешканців громади, щоб 

заходами були охоплені  широкі верстви населення.   

У громаді доступ до суспільно важливої екологічної інформації для 

різних верств населення забезпечується шляхом оперативного оприлюднення 

інформації на офіційному веб-порталі Корюківської міської ради. 

 

4.  Мета та завдання Програми 

 

 Основною метою Програми є створення умов для забезпечення 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та 

поліпшення його стану, реалізації ефективної природоохоронної політики на 

місцевому рівні.  

 Програми передбачає виконання наступних завдань: 
- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 

- охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

- раціональне використання і зберігання  відходів; 

- організація системи екологічного моніторингу довкілля; 

- підвищення екологічної свідомості мешканців громади; 
- здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону  

навколишнього природного середовища; 
- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних 

смуг водних об’єктів; 

- зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє 

середовище; 

- виконання заходів програми оздоровлення атмосферного повітря; 

- проведення інвентаризації джерел  викидів шкідливих речовин в 

атмосферне повітря  на промислових підприємствах та взяття на державний 

облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я 

людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря; 

- мінімізація забруднення поверхневих водойм міста неочищеними 

стічними водами; 



- реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та 

каналізаційно-напірної станції; 

- реконструкція каналізаційних колекторів; 

- будівництво каналізаційних очисних споруд; 

- будівництво систем водовідведення; 

- зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля; 

- здійснення заходів з біомеліорації водойм з використанням рослиноїдної 

риби; 

- охорона і раціональне використання земель; 

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання 

контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів; 
- виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території  

громади; 

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом проведення 

спільних акцій, розповсюдження соціальної реклами. 

Програма визначає напрямки, заходи, джерела фінансування 

природоохоронних заходів та очікувані результати, які наведені у додатку до 

програми "Напрями діяльності, заходи та очікувані результати Програми 

охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 

2021-2025 роки». 

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання 

 

Розв’язання екологічних проблем у рамках Програми буде забезпечуватися 

шляхом об’єднання та координації зусиль Корюківської міської ради, 

природоохоронних організацій, підприємств, наукових установ, засобів масової 

інформації, населення, громадських організацій на обласному та місцевому 

рівнях, мобілізації наявних ресурсів для реалізації спільно запланованих заходів, 

залучення зацікавлених сторін до вирішення пріоритетних проблем, підвищення 

рівня обізнаності населення та його залучення до реалізації природоохоронної 

політики. 

Джерелами фінансування заходів програми є – державний бюджет, 

обласний бюджет,  міський бюджет  (в т.ч. надходження екологічного податку 

до спеціального фонду міського та обласного бюджетів) та інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством. 

Загальна сума фінансування складає 23200,00 тис. грн.  

У процесі впровадження Програми заходи можуть коригуватись в 

залежності від змін екологічної ситуації і економічного стану шляхом внесення 

змін у Програму.  

 

6. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 

завдань та заходів зазначених у Програмі. 



 В результаті виконання програмних заходів у 2021-2025 роках буде 

забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу   громади 

в сфері забезпечення на належному рівні охорони навколишнього природного 

середовища; покращення екологічної ситуації; запобігання та попередження 

забрудненню об’єктів довкілля; підвищення ефективності роботи каналізаційних 

мереж; очистку стічних вод відповідно до санітарних норм; зменшення 

негативного техногенного впливу на навколишнє природне середовище та 

здоров’я людей; запобігання надзвичайним ситуаціям. 

 

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. 
 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

 



Додаток  
до Програми охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Корюківської 

міської ради на 2021-2025 роки 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ  ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Підтримання та 

поліпшення 

санітарного та 

технічного стану 

водойм  (розчищення 

русел, прибирання 

водного дзеркала, 

виорювання 

прибережних смуг, 

очищення від 

деревної порослі, 

тощо)  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 
Всього 900,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Поліпшення 

санітарно-

екологічного 

стану водойм 
у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

900,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

інші джерела 0,00      

2. Реконструкція 

каналізаційного 

колектора по 

вул.Бульварній, 

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 
Всього 6000,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 Підвищення 

ефективності 

роботи 

каналізаційних 

мереж, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

ситуацій та 

забрудненню 

довкілля 

стічними 

водами 

у т.ч. кошти:        

держбюджету 5400,00  1800,00 1800,00 1800,00  

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету  

600,00  200,00 200,00 200,00  

інші джерела 0,00      



 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Будівництво 

каналізаційних 

очисних споруд  

м.Корюківка 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 
Всього 15000,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 Забезпечення 

очистки стічних 

вод до санітарних 

норм, запобігання 

забрудненню 

довкілля стічними 

водами  

у т.ч. кошти:       

держбюджету 12000,00   4000,00 4000,00 4000,00 

обласного 

бюджету 
1500,00   500,00 500,00 500,00 

міського 

бюджету  
1500,00   500,00 500,00 500,00 

інші джерела 0,00      

4. Біомеліоративні 

заходи з 

використанням 

рослиноїдної 

риби – білого 

амура 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

1000,00 100,00 200,00 200,00 200,00 300,00 Зменшення 

чисельність 

зелених та 

синьо - зелених 

водоростей, 

покращення якості 

води, відновлення 

балансу 

екосистеми 

5. Реконструкція 

каналізаційно 

насосної станції  

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

 

2021-2025 

роки 
Всього 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Підвищення 

ефективності роботи 

каналізаційних 

мереж, запобігання 

виникненню 

аварійних ситуацій 

та забрудненню 

довкілля стічними 

водами 

у т.ч. кошти:       

держбюджету 0,00      

обласного 

бюджету 

0,00      

міського 

бюджету 

300,00 300,00     

інші джерела 0,00      

6. Моніторинг 

атмосферного 

повітря 

Корюківська міська 

рада, комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

  Наявність 

інформації про 

рівень та динаміку 

забруднення 

атмосферного 

повітря 

забруднювальним

и речовинам 



 

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. Дослідження 

поверхневих 

водойм 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Наявність 

інформації про 

стан поверхневих 

водойм 

8. Розроблення 

(коригування) 

паспортів водних 

об’єктів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Забезпечення 

виконання вимог 

Водного кодексу 

Україну, сталого 

використання усіх 

ресурсів, 

пов`язаних з 

існуванням 

водойм 

9. Тампонаж 

недіючих 

артезіанських 

свердловин 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

ґрунтів та 

підземних 

водоносних 

горизонтів 

шляхом 

тампонажу 

недіючих 

безхазяйних 

артезіанських 

свердловин 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

водойм, а також 

заходи для 

боротьби зі 

шкідливою дією 

води 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Усунення загрози 

руйнування 

берегів та втрати 

земель, 

покращення 

технічного стану 

річок, 

забезпечення 

штатного режиму 

роботи 

гідротехнічних 

споруд 

11. Будівництво 

систем 

водовідведення 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Недопущення 

забруднення 

довкілля, в тому 

числі водних 

об'єктів 

12. Заходи з розвитку 

природно-

заповідного фонду 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Збереження 

природної 

різноманітності 

ландшафтів, 

генофонду 

тваринного і 

рослинного світу, 

підтримання 

екологічного 

балансу та 

забезпечення 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища  

 



 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконанн

я заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Облаштування 

сміттєзвалищ 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 

природного 

середовища, 

недопущення 

потрапляння 

отруйних і 

шкідливих речовин 

у підземні 

водоносні 

горизонти 

14. Придбання 

контейнерів та 

впровадження 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

довкілля 

побутовими 

відходами 

15. Придбання та 

впровадження 

установок, 

обладнання та 

машин для збору, 

транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування 

відходів 

Корюківська 

міська рада, 

комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради, інші 

суб’єкти 

господарювання 

2021-2025 

роки 

Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних призначень на 

відповідні роки 

Запобігання 

забрудненню 

навколишнього 

природного 

середовища, 

недопущення 

потрапляння 

отруйних і 

шкідливих речовин 

у підземні 

водоносні 

горизонти 

 

 

 

 



 Разом за заходами 

Програми: 

  Всього, у тому 

числі: 

23200,00 500,00 2400,00 7400,00 7400,00 5500,00  

    державний 

бюджет 

17400,00  1800,00 5800,00 5800,00 4000,00  

    обласний 

бюджет 

1500,00   500,00 500,00 500,00  

    міський 

бюджет 

4300,00 500,00 600,00 1100,00 1100,00 1000,00  

    інші джерела 0,00       

 

 

Секретар міської ради            Анастасія ПЛЮЩ 

  
 


