
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(шоста позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

27 травня 2021 року м. Корюківка № 1-6/VIІІ  

 

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»  

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. 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 223 722 400 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 212 971 400 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 247 952 187,44 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 208 961 557,44 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 38 990 630 гривень; 

 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 

гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 20 105 090 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 20 105 090 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі            

10 000 гривень, 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 49 582 966 гривень 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                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 139042000 138782000 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
86710000 86710000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 86710000 86710000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
7550000 7550000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
3600000 3600000

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 7860000 7860000 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) 
3600000 3600000 0

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

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 36662000 36662000 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 13735000 13735000

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10256000 1345000 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 10000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 10000 10000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1335000 1335000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920000 920000 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
300000 300000

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

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення шостої позачергової сесії Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 27 травня 2021 року №  1-6/VIIІ "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 150878000 140127000 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 72844400 72844400 0 0

41000000 Від органів державного управління 72844400 72844400 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
71321700 71321700

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

10000000 10000000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1522700 1522700 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

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

629220 629220

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

692600 692600

ВСЬОГО 223722400 212971400 10751000 1550000

Секретар міської ради                                                                                                                 А.ПЛЮЩ



ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет розвитку

1 3 4 5 6

200000 24391787,44 -3847842,56 28239630 27890200

208000 24391787,44 -3847842,56 28239630 27890200

208100 24391787,44 16257247,44 8134540 7785110

208400 0 -20105090 20105090 20105090

600000 24391787,44 -3847842,56 28239630 27890200

602000 24391787,44 -3847842,56 28239630 27890200

602100 24391787,44 16257247,44 8134540 7785110

602400
0 -20105090 20105090 20105090

24391787,44 -3847842,56 28239630 27890200

Секретар міської ради                                                                                                                      А.ПЛЮЩ

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

Додаток 2

до рішення  шостої позачергової сесії Корюківської міської ради   

восьмого скликання від 27 травня  2021 року № 1-6/VIIІ 

"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

                     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 88505186,17 77490086,17 35927810,00 3636450 11015100 22483990 20744560 1508900 0 0 20975090 110989176

0110000 88505186,17 77490086,17 35927810,00 3636450 11015100 22483990 20744560 1508900 0 0 20975090 110989176

Х 0100 Х 21037800 21037800 14732000 403850 0 864000 864000 0 0 0 864000 21901800

0110150 0150 0111 19960200 19960200 14732000 398850 264000 264000 264000 20224200

0110180 0180 0133 1077600 1077600 5000 600000 600000 600000 1677600

Х 1000 Х 17298216,17 17298216,17 11260810 1797280 0 1261620 161620 1100000 0 0 161620 18559836,17

0111010 1010 0910 17255690 17255690 11224400 1797280 1194000 94000 1100000 94000 18449690

0111200 1200 0990 31000 31000 25410 67620 67620 67620 98620

0111210 1210 0990 11526,17 11526,17 11000 11526,17

Х 2000 Х 7167100 7167100 0 0 0 221200 221200 0 0 0 221200 7388300

0112010 2010 0731 4802500 4802500 221200 221200 221200 5023700

0112111 2111 0726 1419500 1419500 1419500

0112144 2144 0763 892600 892600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892600

200000 200000 200000

692600 692600 692600

0112152 2152 0763 52500 52500 52500

Х 3000 Х 13885720 13885720 9935000 268220 0 30300 30300 0 0 0 30300 13916020

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113133 3133 1040 856500 856500 535000 80800 30300 30300 30300 886800

0113160 3160 1010 100000 100000 100000

0113192 3192 1030 331300 331300 331300

0113241 3241 1090 12091420 12091420 9400000 187420 12091420

0113242 3242 1090 300000 300000 300000

Х 6000 Х 16709650 6068550 0 1167100 10641100 698950 698950 0 0 0 698950 17408600

0116011 6011 6020 140000 140000 140000

0116020 6020 0620 10501100 10501100 10501100

0116030 6030 0620 6068550 6068550 1167100 698950 698950 698950 6767500

Х 7000 Х 12145150 11771150 0 0 374000 18952344 18768490 99900 0 0 18852444 31097494

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 49900 49900 129900

0117310 7310 0443 4035390 4035390 4035390 4035390

0117321 7321 0443 1499000 1499000 1499000 1499000

0117322 7322 0443 949900 949900 949900 949900

0117350 7350 0443 599000 599000 599000 599000

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

Корюківська міська рада (апарат)

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

оплата 

праці

Додаток 3

до рішення шостої позачергової сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 27 травня  2021 року №  1-6/VIIІ "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"   

РОЗПОДІЛ

 видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Загальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання 

            з   них           з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Освіта

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) 

Державне управління

Інша діяльність у сфері державного управління

Житлово - комунальне господарство

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво медичних установ та закладів

усього

Надання дошкільної освіти

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Організація благоустрою населених пунктів

видатки 

розвитку

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

4

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Корюківська міська рада (апарат)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Охорона здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Будівництво освітніх установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)



0117363 7363 0490 10660000 10660000 10660000 10660000

0117412 7412 0451 299000 299000 299000

0117461 7461 0456 11699900 11699900 11699900

0117650 7650 0490 20000 20000 40000 40000 40000 60000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117670 7670 0490 975200 975200 975200 975200

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 133954 50000 83954 133954

0117693 7693 0490 25000 25000 25000

Х 8000 Х 261550 261550 0 0 0 455576 0 309000 0 0 146576 717126

0118110 8110 0320 227800 227800 227800

0118220 8220 0380 33750 33750 33750

0118340 8340 0540 455576 309000 146576 4555760119800 9800 0180 0

0600000 117952886,27 117952886,27 84028936,94 5915060 0 16506640 8695640 7811000 0 0 8695640 134459526,3

0610000 117952886,27 117952886,27 84028936,94 5915060 0 16506640 8695640 7811000 0 0 8695640 134459526,3

Х 0100 Х 1167400 1167400 952400 0 0 0 0 0 0 0 0 1167400

0610160 0160 0111 1167400 1167400 952400 1167400

Х 1000 Х 104528176,27 104528176,27 75326536,94 5162550,00 0,00 13375420,00 5568420,00 7807000,00 0,00 0,00 5568420,00 117903596,27

0611010 1010 0910 3646860 3646860 2510000 197160 400000 400000 4046860

0611021 1021 0921 24036190 24036190 11500000 4346390 7550700 144700 7406000 144700 31586890

0611031 1031 0921 61321700 61321700 50261700 61321700

0611061 1061 0921 5273720 5273720 5273720 5273720

0611070 1070 0960 3844100 3844100 2480000 202500 3844100

0611080 1080 0960 5660920 5660920 4346520 246800 5660920

0611141 1141 0990 4861010 4861010 3570000 139650 151000 150000 1000 150000 5012010

0611142 1142 0990 290000 290000 290000

0611160 1160 0990 747450 747450 560000 30050 747450

0611200 1200 0990 102260 102260 83820 102260

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

Х 3000 Х 423700 423700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423700

0613140 3140 1040 423700 423700 423700

Х 4000 Х 9530110 9530110 6300000 752510 0 53900 49900 4000 0 0 49900 9584010

0614030 4030 0824 1746270 1746270 1230000 148570 53900 49900 4000 49900 1800170

0614040 4040 0824 875280 875280 570000 38880 875280

Забезпечення діяльності бібліотек

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

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)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Державне управління

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Культура і мистецтво

Освіта

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку територій

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

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

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту



0614060 4060 0828 6538560 6538560 4500000 565060 6538560

0614082 4082 0829 370000 370000 370000

Х 5000 Х 2303500 2303500 1450000 0 0 0 0 0 0 0 0 2303500

0615011 5011 0810 200000 200000 200000

0615012 5012 0810 80000 80000 80000

0615031 5031 0810 2023500 2023500 1450000 2023500

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 3077320 3077320 0 0 0 3077320 3077320

0617321 7321 0443 2618620 2618620 2618620 2618620

0617325 7325 0443 458700 458700 458700 458700

3700000 2503485 2503485 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2503485

3710000 2503485 2503485 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2503485

Х 0100 Х 1096100 1096100 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 1096100

3710160 0160 0111 1096100 1096100 833800 7300 1096100

Х 9000 Х 1407385 1407385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1407385

3719110 9110 0180 812300 812300 812300

3719770 9770 0180 235085 235085 235085

3719800 9800 0180 360000 360000 360000

 208961557,44 197946457,44 120790546,94 9558810 11015100 38990630 29440200 9319900 0 0 29670730 247952187,44

А.ПЛЮЩ

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

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 

Секретар міської ради

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

Інші субвенції з місцевого бюджету

Державне управління



(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 шостої позачергової сесії Корюківської міської 

ради   восьмого  скликання від  27 травня  2021 року № 1-

6/VIIІ "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

Секретар міської ради                                                                                                                                   А.ПЛЮЩ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 61321700

41034500/99000000000 10000000

41051200/25100000000 200880

41053900/ 25100000000 206 500

41055000/ 25100000000 692 600

410539000/25532000000 422 720

Х 72 844 400

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

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 235085

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний 

бюджет 360000

Х Х УСЬОГО за розділом 1 1407385

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

1. Трансферти із загального фонду

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної 

територіальної громади

Додаток 5

до рішення  шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради   восьмого  скликання    

від 27 травня  2021 року 

№  1-6/VIIІ "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"   

         Секретар міської ради                                                                                                                                А.ПЛЮЩ                 

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

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Т

р

а

н

с

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет



(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 20744560

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - 

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у Капітальні видатки 264000

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітальні видатки 600000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 94000

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 67620

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню Капітальні видатки 221200

0113133 3133 1040

Інші заходи та заклади молодіжної 

політики Капітальні видатки 30300

0116030 6030 0620

Організація благоустрою населених 

пунктів Капітальні видатки 698950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна 

9-а, м.Корюківка, Чернігвської області 2020-2021 1557450 30450

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 65000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул. Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівської області 2021 1404550 1404550 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

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 50000

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 36000

0117321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Реконструкція 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 450000

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 450000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція 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

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році

РОЗПОДІЛ

Додаток 6

до рішення шостої позачергової сесії Корюківської міської ради  восьмого  

скликання  від 27 травня  2021 року № 1-6 / VIIІ"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"   



0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Капітальні видатки 2021 300200

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Розроблення схеми теплопостачання 

м.Корюківка 2021 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

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 

в рамках здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку 

територій Капітальні видатки 2021 10660000

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 975200

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської 

ради 8695640

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти Капітальні видатки 2021 144700

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 150000

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2021 49900

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

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та 

спорту

ПКД та відшкодування експертизи 

кошторисної  частини проектної документації 

"Футбольний стадіон з олаштуванням 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 458700 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 29440200 Х

Секретар міської ради                                                                                                             А.ПЛЮЩ



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 49582966 39379850 10203116 9658940

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 90000 90000

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 707900 707900

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 650000 50000 600000 600000

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 138700 138700

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 5023700 4802500 221200 221200

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 1419500 1419500

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 892600 892600

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 52500 52500

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 886800 856500 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 100000 100000

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 331300 331300

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 270000 270000

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 30000 30000

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 140000 140000

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 10351400 10351400

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 149700 149700

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 5184300 4485350 698950 698950

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 125100 125100

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 1408200 1408200

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 129900 80000 49900

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 4035390 4035390 4035390

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 949900 949900 949900

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 599000 599000 599000

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

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 11699900 11699900

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 448200 448200 448200

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

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

до рішення шостої позачергової сесії Корюківської міської ради   

восьмого скликання від 27 травня  2021 року № 1-6/VIIІ 

"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
Усього

Загальний 

фонд



0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

"Корюківкаліс" на 2021 рік

Рішення п’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

22.04.2021 400000 400000 400000

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 25000 25000

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 227800 227800

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

РАЗОМ 49582966 39379850 10203116 9658940

               Секретар міської ради                                                                                                                                                     А.ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (шоста позачергова сесія восьмого скликання)  

 

 

27 травня 2021 року м. Корюківка № 2-6/VIІІ  

 

Про утворення притулку для осіб,  

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі 

 

 

 З метою забезпечення прав і свобод осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 655 «Про затвердження 

Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі», Законів України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про соціальні послуги», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Утворити притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, як структурний підрозділ 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

 

2. Затвердити Положення про притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що додається. 

 

3. Внести зміни до Положення про Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, а саме затвердити його в новій редакції, що 

додається.  

3.1. ЦНСП Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) здійснити 

державну реєстрацію змін до установчих документів відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 27 травня 2021 року № 2-6/VIІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі Центру надання соціальних  послуг 

Корюківської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Корюківка 

2021 рік 
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради (далі – Притулок), – спеціалізована служба 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі (далі - постраждалі особи). 

1.2. Засновником Притулку для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі є Корюківська міська 

територіальна громада в омобі Корюківської міської ради (надалі – Засновник). 

1.3. Притулок провадить свою діяльність на принципах верховенства 

права, поваги до прав людини, законності, соціальної справедливості, безпеки 

постраждалих осіб, забезпечення конфіденційності, недопущення дискримінації 

та інших засадах, визначених статтею 4 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» і статтею 3 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з урахуванням 

міжнародних стандартів діяльності притулків без розголошення інформації про 

своє місцезнаходження, що передбачає, зокрема, відсутність вивіски на 

приміщенні (будівлі, споруді або частині будівлі), в якому розташовано 

притулок. 

1.4. Притулок у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних 

і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також Положенням про притулок. 

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 

Законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». 

1.6. Притулок є структурним підрозділом Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради (надалі – Центр).  

1.6.1. Притулок не є юридичною особою та безпосередньо підзвітний 

Центру. 

1.7. Притулок, розміщується в окремому приміщенні (окремій будівлі, 

споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу конфіденційності. 

1.8. Припинення діяльності Притулку здійснюється за рішенням 

Засновника або в інших випадках, визначених законодавством. 

 

2. Основні цілі та мета  
 

2.1. Основними завданнями Притулку є: 

2.1.1. Забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового 

перебування постраждалих осіб; 
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2.1.2. Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-

побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) 

на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням 

віку, статі, стану здоров’я та соціального становища. 

2.2. Відповідно до покладених завдань Притулок провадить свою 

діяльність за такими напрямами: 

2.2.1. Створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб у 

притулку; 

2.2.2. Створення соціально-побутових умов для перебування 

постраждалих осіб у притулку (забезпечення в межах наявних ресурсів 

продуктами харчування, надання можливості збереження документів, 

користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо); 

2.2.3. Забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб шляхом 

надання відповідних послуг, а також співпраці з іншими суб’єктами надання 

комплексної допомоги постраждалим особам; 

2.2.4. Надання психологічних послуг постраждалим особам; 

2.2.5. Забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи; 

2.2.6. Організація надання юридичних послуг (консультацій, правової 

допомоги у підготовці документів, необхідних для захисту прав та законних 

інтересів постраждалих осіб), інформування про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу»; 

2.2.7. Надання інформаційних та інших консультативних послуг, 

необхідних для комплексної допомоги постраждалим особам, зокрема 

інформації про їх права і можливості отримання дієвої допомоги; 

2.2.8. Сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких 

унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства (допомога 

у працевлаштуванні тощо); 

2.2.9. Сприяння постраждалим особам у пошуку альтернативного 

придатного безпечного місця перебування чи направлення їх для отримання 

послуг до інших загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих 

осіб у разі, коли в притулку недостатньо місць або необхідні послуги не 

надаються; 

2.2.10. Проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з 

урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи; 

2.2.11. Сприяння у разі потреби забезпеченню транспортування 

постраждалих осіб до місць отримання ними необхідних послуг, які у притулку 

не надаються; 

2.2.12. Провадження іншої діяльності відповідно до законодавства та 

положення про притулок. 

2.3. Надання послуг постраждалим особам здійснюється на безоплатній 

основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання соціальних 

послуг, затвердженими Мінсоцполітики. 
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2.3.1. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи 

визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про 

надання соціальної послуги. 

2.3.2. Інформація про соціальні послуги постраждалим особам з 

інтелектуальними та сенсорними порушеннями надається доступним способом, 

зокрема із застосуванням загальновживаної лексики, жестової мови, шрифту 

Брайля. 

2.4. Притулок може надавати платні соціальні послуги (у межах наявних 

можливостей) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004 р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та 

затвердження їх переліку»  

 

3. Керівникцтво та персонал 

 

3.1. Очолює притулок завідувач притуку, який призначається на посаду і 

звільняється з посади директором Центру, у відповідності до норм трудового 

законодавства. 

3.2. Завідувач притулку: 

3.2.1. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

притулок завдань, дотримання належних умов перебування постраждалих осіб і 

збереження матеріально-технічної бази; 

3.2.2. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм 

і правил техніки безпеки; 

3.2.3. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та атестацію 

працівників притулку; 

3.2.4. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на 

притулок завдань. 

3.3. Працівники притулку повинні дотримуватися правил етики 

спілкування з особами з інвалідністю та представниками інших уразливих 

соціальних груп. 

 

4. Перебування в Притулку 

 

4.1. Право на влаштування до притулку має: 

4.1.2. Повнолітня постраждала особа, направлена відповідним 

структурним підрозділом Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, 

мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. 

4.1.3. Особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у 

зареєстрованому шлюбі; 

4.1.4. Дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або 

особою, яка їх замінює. 

4.2. Притулок протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та 

відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього 

матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною. 
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4.3. До притулку не влаштовуються постраждалі особи: 

4.3.1. У стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 

4.3.2. З ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань; 

4.3.3. У разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, 

хронічних психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що 

супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та інших осіб; 

4.3.4. З інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на 

туберкульоз; 

4.3.5. За інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку 

постраждалої особи або для інших осіб. 

4.4. Зазначені в пункуті 4.3. постраждалі особи підлягають невідкладному 

направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням 

відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства. 

4.5. Перебування у Притулку особи, яка вчинила насильство стосовно 

постраждалих осіб, які перебувають у притулку, забороняється. 

4.6. Перебування в одній будівлі притулку повнолітніх постраждалих осіб 

різної статі забороняється. 

4.7. Влаштування до притулку здійснюється на підставі направлення, 

виданого постраждалій особі одним із суб’єктів, зазначених у пункті 4.1. цього 

Положення, за формою, встановленою Мінсоцполітики, та особистої заяви 

постраждалої особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за 

наявності). 

4.8. Про влаштування постраждалої особи до притулку видається наказ 

директора Центру, в якому зазначається працівник, відповідальний за 

організацію та надання допомоги (послуг) постраждалій особі (далі - 

відповідальний працівник). 

4.9. Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання 

особистої заяви постраждалою особою або отримання її поінформованої згоди, 

протягом яких постраждала особа перебуває у Притулку, проходить медичний 

огляд, іншу перевірку наявності у неї умов, що виключають можливість 

перебування у притулку згідно з пунктом 4.3. цього Положення. 

4.10. Відповідальний працівник: 

4.10.1. Протягом трьох робочих днів з дати видання наказу про 

влаштування постраждалої особи до притулок проводить оцінку її потреб та 

забезпечує укладення договору про надання їй послуг; 

4.10.2. За результатами оцінки потреб постраждалої особи складає план 

індивідуальної роботи з нею та забезпечує його виконання; 

4.10.3. Вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 

4.10.4. У разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує 

особу, протягом трьох робочих днів з дня її звернення разом із суб’єктами, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, вживають 

організаційних заходів, спрямованих на сприяння постраждалій особі в 

отриманні необхідного документа та подання його копії до притулку. 
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4.11. У разі коли протягом строку, вказаному в пункті 4.10.4. цього 

Положення з поважних та незалежних від постраждалої особи причин, не 

отримано документа, що посвідчує її особу, відповідні заходи вживаються 

протягом строку, достатнього для отримання необхідного документа, при 

цьому постраждала особа продовжує перебувати у Притулку та отримувати всі 

необхідні послуги. 

4.12. На кожну постраждалу особу, влаштовану до притулку, формується 

особова справа, в якій зберігаються такі документи: 

А) направлення, видане одним із суб’єктів, зазначених у пункті 4.1. цього 

Положення; 

Б) письмова заява постраждалої особи; 

В) поінформована згода постраждалої особи на влаштування до притулку 

та отримання пов’язаних з цим послуг; 

Г) копія документа, що посвідчує особу (за наявності); 

Ґ) наказ про влаштування до притулку; 

Д) договір про надання послуг притулку; 

Е) акт оцінки потреб постраждалої особи; 

Є) індивідуальний план роботи з постраждалою особою; 

Ж) наказ про продовження строку перебування у Притулку; 

И) наказ про вибуття з притулку. 

4.13. Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та 

обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

4.14. Перебування постраждалої особи у Притулку не є підставою для 

реєстрації її місця проживання за місцезнаходженням притулку та не надає 

жодних майнових прав на приміщення, в яких вона перебуває. 

4.15. Порядок перебування постраждалих осіб у притулку 

регламентується правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома 

(під розписку) постраждалої особи в день її зарахування до притулку. 

4.16. Строк перебування постраждалої особи у притулку не може 

перевищувати трьох місяців. 

4.16.1. У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної 

роботи з постраждалою особою строк її перебування у притулку може бути 

продовжено до шести місяців. 

4.16.2. Про продовження строку перебування постраждалої особи у 

Притулку видається наказ директора Центру, обов’язково вносяться зміни до 

договору про надання послуг та переглядається/коригується індивідуальний 

план роботи. 

4.17. Підставами для вибуття з притулку є: 

4.17.1. Виявлення умов, зазначених у пункті 4.3. цього Положення; 

4.17.2. Відмова від укладення або продовження строку дії договору про 

надання послуг притулку; 

4.17.3. Письмова заява постраждалої особи; 

4.17.4. Розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були 

підставою для влаштування; 
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4.17.5. Відмова від проходження медичного огляду; 

4.17.6. Розголошення інформації про притулок (місцезнаходження, 

персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи); 

4.17.7. Закінчення строку перебування; 

4.17.8. Порушення правил внутрішнього розпорядку; 

4.17.9. Умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні 

документа, що підтверджує її особу; 

4.17.10. Смерть постраждалої особи. 

 

5. Фінансове та матеріальне забезпечення 

 

5.1. Приміщення (будівля, споруда або частина будівлі), в якому 

розташовано Притулок, повинно бути забезпечено усіма видами комунальних 

послуг, відповідати санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки, 

а також облаштовано з метою гарантування безпеки осіб, які перебувають у 

Притулку (у тому числі працівників притулку). 

5.1.1 Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 

установленому порядку забезпечується доступ до будівлі та приміщень 

притулку та прилеглої до неї території, а також розумне пристосування та 

універсальний дизайн приміщення притулок відповідно до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та згідно з 

вимогами державних будівельних норм, стандартів і правил. 

5.2. Для виконання покладених на нього завдань притулок співпрацює з 

усіма суб’єктами, зазначеними у пункті 4.1. цього Положення, інформує їх 

щодо повернення постраждалої особи до місця попереднього перебування 

(проживання) з метою забезпечення соціального супроводження та роботи із 

сім’єю (у разі потреби). 

5.3. Фінансування Притулку здійснюється за рахунок коштів Засновника 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 

5.3.1. Кошторис і штатний розпис притулку, як структурного підрозділу 

Центру, затверджується Засновником. 

5.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у Притулку 

визначається законодавством. 

 

 

Секретар міської ради                                                                             А.ПЛЮЩ 
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рішення шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради 
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ПОЛОЖЕННЯ 
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м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради (далі — 

Центр) є комунальною організацією (установою, закладом), бюджетною 

установою, засновником та власником Центру є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради (далі – Власник).  

Центр належить до комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради.  

Центр утворюється для проведення соціальної роботи та надання 

соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та 

/або перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги за місцем проживання, в умовах денного перебування (далі-

особи/сім’ї). 

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів 

соціальних послуг. 

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Корюківської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями Корюківського міського голови, даним 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

1.3. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, 

дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та 

гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та 

відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального 

підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та 

прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших 

коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. 

1.4. Положення про Центр затверджується рішенням Корюківської 

міської ради. 

Структура та штатний розпис Центру затверджується виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради.  

1.5. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Міністерство 

соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його 

діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної адміністрації. Методичне та 

інформаційне забезпечення щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю здійснюється Чернігівським обласним центром соціальних 

служб. 

Для забезпечення реалізації соціальної політики Центр взаємодіє із 

структурними підрозділами органів державної виконавчої влади, органами 



місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності. 

1.6. Повне найменування Центру українською мовою: Центр надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Скорочене найменування – ЦНСП Корюківської міської ради. 

1.7. Юридична адреса Центру: вулиця Вокзальна, буд. 2, м. Корюківка, 

Чернігівська область, 15300. 

 

2. Основні завдання Центру 

 

2.1 Основними завданнями Центру є: 

1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення; 

2) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, з метою мінімізації або подолання таких обставин. 

2.2. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань: 

1) здійснює профілактичну роботу, щодо запобігання потраплянню у 

складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних 

технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних 

життєвих обставин; 

2) виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік; 

3) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах; 

4) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів 

соціальних послуг; 

5) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових 

проблем; 

6) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих 

будинків сімейного типу; 

7) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом; 

8) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

9) вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних 

послуг; 

10) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних 

послуг; 

11) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, 

які надають соціальні послуги; 

12) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а 

також з органами, установами, закладами, фізичними особами — 

підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або 

здійснюють їх захист; 



13) інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї 

індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови 

та порядок їх отримання 

14) надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур мовою, 

доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень. 

15) розміщує відповідні матеріали в засобах масової інформації, на веб-

сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних 

ресурсах; 

16) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить 

первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 

вихователі; 

17) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у 

соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання 

соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних 

послугах; 

18) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 

наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає 

відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення; 

19) забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

2.3. Центр надає соціальні послуги, затвердженні рішенням Корюківської 

міської ради. 

2.4. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування 

особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем 

перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг 

(зокрема на вулиці). 

 

3. Організація роботи Центру 

 

3.1. У Центрі утворено такі структурні підрозділи: 

3.1.1. Відділ соціальних служб; 

3.1.2. Відділ соціального обслуговування, який включає три відділення: 

1) відділення натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та 

грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, 

санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші 

предмети першої необхідності, послуги перукаря, швачки, взуттьовика тощо) 

особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах); 

2) відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг 

догляду вдома особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, за місцем їх проживання/перебування). 

3) відділення денного перебування (надання протягом дня особам з 

інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає медичних протипоказань 

для перебування в колективі, соціальних послуг).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3


3.1.3. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

3.2. У Центрі можуть утворюватись інші структурні підрозділи, 

діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням 

потреб у соціальних послугах. 

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням Корюківської 

міської ради. 

3.2.1. У Центрі можуть утворюватися мобільні бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (надалі – Мобільні бригади). 

3.2.2. Положення про мобільні бригади та персональний склад мобільних 

бригад затверджується Власником 

3.3. Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду 

та звільняє директор Центру. 

3.4. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються 

директором Центру. 

3.4.1. Положення про Притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі затверджується Власником. 

3.5. Центр очолює директор, який призначається на посаду (на конкурсній 

основі за контрактом) та звільняється з посади Корюківським міським головою 

в установленому порядку. 

Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту і стаж 

роботи на керівній посаді не менш п’яти років. 

3.6. Директор Центру: 

1) організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання 

завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників; 

2) здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг 

особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів; 

3) діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в 

органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх підприємствах, в 

установах, організаціях та закладах; 

4) розробляє і подає на затвердження Корюківській міській раді проєкт 

Положення про Центр, внесення до нього змін і доповнень; 

5) подає Корюківській міській раді на затвердження Положення про 

Центр та пропозиції щодо внесення змін до Положення; 

6) подає виконавчому комітету Корюківської міської ради на 

затвердження кошторис, штатний розпис, структуру та пропозиції щодо 

внесення змін до кошторису, штатного розпису та структури Центру; 

7) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції 

працівників Центру; 

8) координує діяльність структурних підрозділів Центру; 

9) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад 

працівників Центру; 

10) затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх 

виконання; 



11) видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, 

організовує та контролює їх виконання; 

12) укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси; 

13) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису 

та відповідно до їх цільового призначення. 

14) забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та 

розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із 

надання соціальних послуг особам/сім’ям, придбання для структурних 

підрозділів Центру автотранспорту, засобів пересування. 

15) утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників Центру. 

16) вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання 

правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та 

пожежної безпеки; 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до 

компетенції Центру; 

18) забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру. 

19) має право утворювати мобільні бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 

3.7. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного 

кодексу України виділяються з міського бюджету на соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, інших надходжень, у тому числі від 

діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних 

послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та 

організацій. 

3.8. Доходи або майно Центру не підлягають розподілу отримання 

доходів (прибутків) або їх частин між засновниками (учасниками), членами 

такої організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 

засновника або члена установи та інших пов’язаних з ними осіб. 

3.9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Центру, реалізацію пріоритетних заходів, 

пов’язаних з виконанням основних завдань та напрямів діяльності, визначених 

цим Положенням. 

3.10. Умови оплати праці працівників Центру, тривалість робочого часу 

та відпусток, штатна чисельність визначаються відповідно до чинного 

законодавства. 

3.11. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на 

договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, 

зокрема волонтерів. 

3.12. У Центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди 

відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання 

соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування 



(надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної 

політики України. 

3.13. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну 

та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 

надання допомоги громадянам, особам/сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах). 

3.14. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

1) створення належних умов для професійної діяльності, підвищення 

кваліфікації; 

2) проведення профілактичного медичного огляду; 

3) захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в 

судовому порядку; 

4) надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних 

квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, 

затверджених Власником; 

5) створення безпечних умов праці. 

3.15. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної 

звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства. 

3.16. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі 

проводиться відповідно до законодавства. 

Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання 

соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

3.17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної 

із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Центру, ревізія 

фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до 

законодавства України. 

3.18. Центр володіє і користується майном, що є комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і належить Центру на праві 

оперативного управління. Центр не має права без згоди Корюківської міської 

ради відчужувати, віддавати в заставу майно. 

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для 

забезпечення функціонування Центру. 

3.19. Корюківська міська рада забезпечує створення та розвиток у Центрі 

необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень 

санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної 

безпеки та іншим нормам згідно із законодавством. 

3.20. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного 

доступу до будівель закладу, безперешкодного переміщення прилеглою до 

закладу територією та всередині будівель відповідно до вимог, установлених 

ДБН В.2.2 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 

 

 



4. Заключні положення 

 

4.1. Покладання на Центр обов’язків, не передбачених цим Положенням, 

а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Центру, не допускається. 

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії 

Корюківської міської ради. 

4.3. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється на підставі рішення 

сесії Корюківської міської ради. У разі припинення Центру як юридичної особи 

(у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

передача активів проводиться іншій не прибутковій організації відповідного 

виду або зараховується до доходу міського бюджету. 

 

 

Міський голова                                                  Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (шоста позачергова сесія восьмого скликання)  

 

 

27 травня 2021 року м. Корюківка № 3-6/VIІІ  

 

Про утворення мобільної бригади  

соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства  

та/або насильства за ознакою статі 

 

 

 З метою забезпечення прав і свобод осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 654 «Про затвердження 

Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі», Законів 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

соціальні послуги», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Утворити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

при Центрі надання соціальних послуг Корюківської міської ради. 

 

2. Затвердити Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, що додається. 

 

3. Затвердити персональний склад мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, що додається. 



4. ЦНСП Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) здійснити державну 

реєстрацію змін до установчих документів відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 27 травня 2021 року № 3-6/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства  

та/або насильства за ознакою статі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
м.Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення визначає основні засади діяльності та організації 

роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на 

території Корюківської міської територіальної громади (далі - Мобільна 

бригада).  

1.1.1. Мобільна бригада - спеціалізована служба підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

(далі - постраждалі особи) . 

1.2. Метою діяльності Мобільної бригади є надання соціально-

психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з 

консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики 

відповідно до їх потреб. Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом 

проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом 

у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) 

постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця. 

1.2.1. Утворення мобільної бригади, забезпечення функціонування, а 

також контроль за її діяльністю здійснюється Корюківською міською радою 

(надалі – Засновников), відповідно до законодавства. 

1.3. Мобільна бригада утворюється при Центрі надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради (надалі - Центр). Мобільна бригада є 

об’єднанням фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії насильству (далі - Суб’єкти). До утворення мобільної 

бригади і забезпечення її функціонування відповідно до законодавства можуть 

долучатися підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, 

громадські об’єднання, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги. 

1.4. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних 

і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також даним Положенням. 

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у 

Законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про 

соціальні послуги», «Про Національну поліцію». 

 

2. Основні цілі та засади 
 

2.1. Діяльність Мобільної бригади ґрунтується на засадах:  

- гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав 

і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;  



- належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (далі - насильство) під час здійснення заходів у 

сфері запобігання та протидії насильству;  

- врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, 

дітей та дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;  

- визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого 

ставлення до всіх його проявів;  

- поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, 

забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;  

- конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які 

повідомили про вчинення насильства;  

- добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей 

та недієздатних осіб; урахування особливих потреб та інтересів постраждалих 

осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб 

похилого віку;  

- ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими 

об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації та 

всіма заінтересованими особами;  

- недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, 

релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального 

походження, належності до національної меншини, майнового стану, 

громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу 

біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством 

категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги постраждалим особам. 

2.2. Основними завданнями Мобільної бригади є:  

- надання психологічної допомоги постраждалим особам;  

- реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби 

соціальнопсихологічної допомоги постраждалим особам, які потребують 

термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;  

- інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, 

психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання 

наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних 

або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;  

- роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, 

можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;  

- провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі 

розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо 

форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення 

громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії 

насильству. 

 

 

 



3. Організація діяльності 

 

3.1. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги 

постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу 

послуг, а саме:  

- діагностику (оцінювання) психологічного стану постраждалої особи, 

оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства;  

- кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або 

мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної допомоги, 

уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, направлення та/або 

транспортування до притулку для постраждалих осіб, центру медико-соціальної 

реабілітації постраждалих осіб тощо;  

- надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до 

індивідуальних потреб;  

- складення плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб; 

консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із 

залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, установ, 

організацій;  

- надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні 

медичні набори термінової постконтактної профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, 

що передаються статевим шляхом, і можливості отримати постконтактну 

профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/або незахищеного 

сексуального контакту (в разі потреби);  

- проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки 

постраждалих осіб;  

- сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг 

(медичних, соціальних, психологічних, правових, забезпечення тимчасового 

притулку тощо), у тому числі шляхом направлення в разі потреби до 

відповідних загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб 

та/або інших суб’єктів;  

- інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням пройти 

програму для кривдників. 

3.2. Виїзд мобільної бригади здійснюється за попередньо складеним 

графіком, а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення 

факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової 

допомоги. 

3.3. Послуги постраждалим особам надаються незалежно від місця їх 

реєстрації або місця проживання (перебування), наявності заяви чи 

повідомлення про вчинення насильства, реєстрації випадку в Єдиному 

державному реєстрі випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі.  

3.3.1. Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно 

неї насильства може тривати не більше ніж три місяці. Інші послуги понад 

мінімально необхідний обсяг послуг, зазначених у пункті 2.3. цього Положення, 

надаються в межах можливостей Мобільної бригади. 



4. Керівництво та склад 

 

4.1. Мобільна бригада утворюється з числа штатних працівників Центру 

та/або інших фахівців різних суб’єктів. 

4.1.1. Склад Мобільної бригади затверджуються рішенням Корюківської 

міської ради.  

4.1.2. Працівники, які входять до складу Мобільної бригади, виконують 

свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової 

інструкції, та отримують заробітну плату за основним місцем роботи. 

4.1.3. У рішенні про утворення Мобільної бригади визначається керівник 

мобільної бригади. 

4.2. Керівник Мобільної бригади:  

А) організовує та координує роботу мобільної бригади;  

Б) складає графіки планових виїздів та надання консультацій Мобільною 

бригадою, контролює їх дотримання;  

В) забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства (не 

пізніше ніж через три години з моменту отримання повідомлення щодо 

постраждалих осіб, які потребують термінової допомоги);  

Г) координує надання Мобільною бригадою соціально-психологічних 

послуг постраждалим особам;  

Ґ) контролює ефективність надання допомоги постраждалим особам;  

Д) планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію Мобільної 

бригади із суб’єктами;  

Е) планує, координує та забезпечує супервізію Мобільної бригади. 

4.3. Мобільна бригада здійснює виїзд у спеціально організованому 

транспорті, наданому Засновником, відповідно до графіків виїздів або в 

екстрених випадках. 

4.4. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть 

залучатися (у разі потреби) представники уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції, служб у справах дітей, інших суб’єктів.  

4.4.1. Такі представники залучаються для здійснення заходів у межах 

наданих їм повноважень відповідно до законодавства, зокрема щодо 

проведення перевірки інформації про факт вчинення насильства, реагування на 

такі випадки, надання постраждалим особам необхідної допомоги та захисту 

відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою 

статі. 

4.5. Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається 

мобільною бригадою безоплатно. 

4.6. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги 

інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до 

законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 

доступом. 



4.7. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до 

порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. 

4.8. Співпраця Мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом:  

А) залучення представників суб’єктів до виїзду мобільної бригади та 

надання соціально-психологічної допомоги постраждалій особі;  

Б) направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання 

додаткових послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та 

індивідуальних потреб постраждалих осіб;  

В) взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства;  

Г) інформування з дотриманням правового режиму інформації з 

обмеженим доступом місцевих держадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, уповноважених підрозділів органів Національної поліції про 

виявлення фактів насильства за наявності добровільної поінформованої згоди 

постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо дітей та 

недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру у 

разі, коли така згода не вимагається;  

Ґ) інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок 

насильства:  

- відповідної служби у справах дітей та уповноважених підрозділів 

органів Національної поліції щодо дитини;  

- органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб. 

 

5. Фінансове та матеріальне забезпечення 

 

5.1. Фінансування діяльності Мобільної бригади здійснюється за рахунок 

коштів Засновника та інших джерел, не заборонених законодавством. 

5.2. За матеріально-технічне забезпечення діяльності мобільної бригади, 

необхідне для своєчасного та якісного виконання покладених на неї завдань, 

несе відповідальність Засновник. 

 

 

Секретар міської ради                                                                             А.ПЛЮЩ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 27 травня 2021 року № 3-6/VIII 

 

 

 

СКЛАД 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі   

  

 

Керівник Мобільної бригади: 

Начальник відділу соціальних служб Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради або особа, що виконує його обов’язки. 
 

Члени Мобільної бригади: 

1. Фахівець із соціальної роботи Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради (залежно від місця вчинення домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі). 

2. Працівник сектору превенції Корюківського районного відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. 

 

Залучені члени Мобільної бригади (уразі необхідності): 

1. Працівник Служби у справах дітей Корюківської районної державної 

адміністрації. 

 

 

Секретар міської ради                                                       А.ПЛЮЩ 

 



   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(шоста позачергова сесія восьмого скликання)  

 

 

27 травня 2021 року                         м. Корюківка                                  № 4-6/VIІІ 

 

Про припинення права користування  

майном міської комунальної власності 

 

 

Розглянувши лист КП «Корюківкаводоканал» від 24.05.2021 року                       

№ 102, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити право господарського відання, вилучити зі статутного 

капіталу та передати з балансу Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

міської ради житловий будинок, за адресою: ХХХХ, балансовою (первісною) 

вартістю 94 383,16 грн. (дев’яносто чотири тисячі триста вісімдесят три гривні 

16 копійок). 

1.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо державної 

реєстрації права комунальної власності на нерухоме майно, зазначене в пункті 1 

даного рішення, за Корюківською міською територіальною громадою в особі 

Корюківської міської ради. 

 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка 

перебуває у постійному користуванні Комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що розташована по                       

вул. ХХХХ, ХХХХ, площею ХХХХ га, кадастровий номер земельної ділянки 

ХХХХ. Цільове призначення – (02.01) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

категорія земель – землі житлового та громадського призначення. 



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КП 

«Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), здійснити прийняття–передачу майна, 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), внести зміни до Статуту 

підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5. ХХХХ. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку та з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КП 

«Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), здійснити прийняття–передачу майна, 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), внести зміни до Статуту 

підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5. Визначити майно, зазначене в пункті 1 даного рішення як таке, що 

забезпечує діяльність притулку для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку та з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(шоста позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

27 травня 2021 року м. Корюківка № 5-6/VIІІ  

 

Про надання згоди на передачу майна 

з державної власності у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 
 

З метою забезпечення ефективного використання майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, відповідно до Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 
1. Надати згоду на передачу із державної власності у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади (Корюківської міської 

ради, код ЄДРПОУ 04061760) 19/100 (дев’ятнадцять сотих) частки у праві 

спільної часткової власності на комплекс будівель, що розташований за 

адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, буд. 24 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

390877374224), до складу яких входить приміщення площею 188,1 кв.м. на 

першому поверсі адмінбудинку «1 А» (інвентарний номер 101310001) та гараж 

«1 Б» площею 54,5 кв.м. (інвентарний номер 101310002). 

1.2. Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання використовувати 

майно зазначене в п.1 даного рішення за цільовим призначенням, а саме для 

розміщення структурних підрозділів Корюківської міської ради, що 

забезпечують діяльність у сфері надання соціальних послуг населенню 

громади, і не відчужувати у приватну власність. 

 

2. Затвердити техніко-економічне обґрунтування передачі комплексу 

будівель з державної власності у комунальну  власність Корюківської міської 

територіальної громади (Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 04061760), 



що додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої позачергової сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 27 травня 2021р. № 5-6/VIIІ 

 

 

Техніко-економічне обґрунтування 

передачі частки у праві спільної часткової власності на комплекс будівель 

з державної власності у комунальну  власність 

Корюківської міської територіальної громади 

(Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 04061760) 

 

 

Загальна характеристика Об’єкта передачі 

 
1. Назва об’єкта: 19/100 частки у праві спільної часткової власності на 

комплекс будівель розташований за адресою: Чернігівська область, 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24, до складу якого 

входить приміщення площею 188,1 кв.м. на першому поверсі адміністративної 

будівлі «1 А» (інвентарний номер 101310001) та гараж «1 Б» площею 54,5 кв.м. 

(інвентарний номер 101310002) (надалі - Об’єкт). 

2. Об’єкт знаходиться за адресою: 15300, Чернігівська область, 

Корюківський район, м.Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24. 

3. Власником Об’єкта є Держава в особі Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

4. Орган управління – Чернігівська обласна державна адміністрація, код 

ЄДРПОУ 00022674. 

5. Форма власності – державна. 

6. Вид спільної власності: спільна часткова 19/100. 

7. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 390877374224. 

8. Оснащення Об’єкта: електроустаткування, водо- та теплопостачання, 

водовідведення. 

9. Балансоутримувачем Об’єкта: Корюківська районна державна 

адміністрація, код ЄДРПОУ 04061926. 

10. Вартість 19/100 частки у праві спільної часткової власності на комплекс 

будівель станом 25.03.2021 року: 

10.1. Приміщення площею 188,1 кв.м. на першому поверсі 

адміністративної будівлі «1 А»:  

- первісна балансова вартість 119417,00 грн. 

- сума нарахованого зносу 78818,94 грн. 

10.2. гараж «1 Б» площею 54,5 кв.м.: 

- первісна балансова вартість 2568, 00 грн., 

- сума нарахованого зносу 1695,48 грн. 

 



Обґрунтування доцільності передачі Об’єкта 

 
З 2017 року частина комплексу будівель, розташованого за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 

24, не використовується. Дорученням в.о. голови Корюківської РДА від 10 

жовтня 2017 року № 02-07/2215 місцезнаходження фінансового управління 

Корюківської РДА визначено за адресою: вул. Шевченка, 60, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

У комунальній власності Корюківської міської територіальної громади 

перебуває 78/100 частки у праві спільної часткової власності на комплекс 

будівель. 

Наразі міська рада проводить заходи щодо відновлення системи 

теплопостачання та збільшення величини розрахованого (прогнозованого) 

навантаження дозволеної (приєднаної) потужності кВт нежитлового приміщення 

та гаражів. Вказані роботи потребують чималого обсягу робіт з виготовлення 

відповідних документів та витрачання значних коштів за рахунок міського 

бюджету.  

Корюківська міська рада має на меті забезпечити ефективне використання 

комплексу і використовувати Об’єкт за цільовим призначенням, як 

адмінприміщення та гараж структурних підрозділів Корюківської міської ради, 

що забезпечують діяльність у сфері надання соціальних послуг населенню 

громади. 

Очікується, що передача Об’єкта до комунальної власності територіальної 

громади: 

1) призведе до економії коштів державного бюджету на ремонт та 

утримання Об’єкта; 

2) сприятиме покращенню виконання розширених повноважень органу 

місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг населенню 

громади; 

3) площа будівлі дозволить розмістити структурні підрозділи 

Корюківської міської ради, що забезпечують діяльність у сфері надання 

соціальних послуг населенню громади. Враховуючи укрупнення Корюківського 

району, у разі потреби вільні площі можуть бути надані у користування 

органам/підрозділам Національної поліції; 

4) сприятиме покращенню організації технічного обслуговування і 

ремонту комплексу будівель. 

 

Шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності Об’єкта 

після передачі 

 
З метою підвищення ефективності діяльності Корюківської міської ради 

після передачі будівлі у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади передбачається здійснення таких заходів: 

 



№ 

з/п 

 

Етап 

Термін 

реалізації 

1. Переоформлення правоустановчих документів 

на об’єкт  

Протягом 1-го місяця 

після передачі об’єкта 

2. Перегляд обсягу витрат Протягом 6-ти місяців 

після передачі об’єкта 

3. Планування та проведення добудову, 

реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний та поточний ремонт 

Протягом року після 

передачі об’єкті 

 

Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та 

використання Об’єкта 

 
Фінансування витрат на проведення ремонту та на утримання будівлі 

здійснюватиметься із міського бюджету в межах заходів програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади. 

За орієнтовним розрахунком основні витрати місцевого бюджету на 

утримання (ремонт) Об’єкта на 2022 рік складатимуть 3 млн. грн, в тому числі: 

утримання - 500 тис.грн., добудову, реконструкцію, технічне переоснащення, 

капітальний та поточний ремонт 2,5 млн.грн.. Функціонування Об’єкту буде 

забезпечено за рахунок коштів місцевого бюджету і не потребуватиме 

додаткових фінансових витрат з державного бюджету. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А   

                                                                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                               

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(шоста позачергова сесія восьмого скликання) 

 

 

27 травня 2021 року                         м. Корюківка                                  № 6-6/VІII 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

 

Розглянувши рішення державного кадастрового реєстратора від 

12.05.2021 року № РВ-2301137672021 про відмову у внесенні відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру, керуючись ст.ст. 12, 79-1 

Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 22.04.2021 року № 42-5/VIІI «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», а саме пункт 4 зазначеного 

рішення викласти в новій редакції:  

«4. Дати дозвіл Корюківській районній спілці споживчих товариств на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

подальшої передачі в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.) площею орієнтовно 

0,80 га, що розташована за адресою: вул. Вокзальна, 26, м. Корюківка, 

Чернігівська обл.». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 


