
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 09.05.2022 р. № 40 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 10.05.2022 року 

 

1. Про затвердження програми. 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)». 

3. Про виконання міського бюджету за 2021 рік. 

4. Про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території 

Корюківської міської ради на 2021 рік». 

5. Про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки. 

6. Про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» 

на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік. 

7. Про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають  соціальні послуги на 2021 рік. 

8. Про виконання Програми фінансової підтримки районного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік. 

9. Про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської 

міської ради на 2019-2021 роки». 

10. Про виконання Програми раціонального використання та охорони 

водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. 

11. Про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на території Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 

роки. 

12. Про виконання Програми «Перевезення пасажирів по місту Корюківка 

на 2019-2021 роки». 

13. Про виконання Програми фінансової підтримки розвитку Системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-

технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», удосконалення 

роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – технічного 

забезпечення Управління Державної казначейської служби України у 

Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 



14. Про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими 

відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки». 

15. Про виконання Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, 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. 

16. Про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки. 

17. Про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого 

майна на 2021 рік. 

18. Про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки. 

19. Про виконання Програми «Соціальний захист окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки». 

20. Про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки. 

21. Про передачу пально-мастильних матеріалів.  

22. Про визначення обсягів компенсації особам, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб. 

23. Про розмір орендної плати за майно міської комунальної власності під 

час воєнного стану. 

24. Про затвердження акту про технічний стан нерухомого майна міської 

комунальної власності.  

25. Про встановлення статусу дитини-сироти. 

26. Про затвердження штатних розписів. 

27. Про перепоховання останків. 

28. Про затвердження будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 

29. Про знесення зелених насаджень. 

30. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

31. Про ініціювання перейменування об’єктів топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 

32. Про погодження тарифів на платні транспортні послуги. 

33. Про внесення змін до міської Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка           № 101 

 

Про затвердження програми 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого апарату міської ради Кожеми О.М., керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», ст. 27 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022 

рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 

  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2. Законодавчі підстави 

розроблення Програми 

 

 

 

 

 

 

Бюджетний Кодекс України; 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про основи національного спротиву», 

«Про оборону України», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію»; 

Укази Президента України: 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», 

від 23.09.2016 № 406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України», 

від 01.05.2014 № 447/2014 «Про заходи щодо 

підвищення обороноздатності держави»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.12.2021 № 1449 «Про затвердження Положення 

про добровольчі формування територіальних 

громад». 

 

 

 

 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської міської ради 

Корюківська районна державна адміністрація 

 
4. Головний розпорядник 

коштів 

Корюківська міська рада 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Головні розпорядники коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади, 

комунальні підприємства Корюківської міської 

ради, Корюківська районна державна 

адміністрація, Корюківська районна рада, інші 

підприємства, установи та організації  

6. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

3000,0 тис.грн. 

8. Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджет Корюківської міської територіальної 

громади, інші джерела фінансування, не 

заборонені діючим законодавством України 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12


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

 

Підвищення обороноздатності України і боєздатності її Збройних Сил – одне 

з найважливіших державних завдань, а захист Вітчизни є обов’язком громадян 

України, як визначено статтями 17 та 65 Конституції України. Виходячи із 

сучасних воєнно-політичних умов, очевидною необхідністю стає збереження та 

розвиток територій, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток 

інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація 

надійної системи територіальної оборони, руху опору та підготовки громадян 

України до національного спротиву. 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та 

здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого 

залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та 

завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений 

припинити збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» 

складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та 

підготовка громадян України до національного спротиву. 

Одними із завдань територіальної оборони є: 

- своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території 

та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах 

такої території угрупування військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, 

призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти 

України; 

- участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових) дій; 

- участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та 

органів військового управління; 

- участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично 

важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та виведення з 

ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

- участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними 

формуваннями агресора (противника). 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху опору 

та здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до національного 

спротиву, зокрема: 



- сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України; 

- військово-патріотичне виховання громадян України; 

- підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) 

бойових дій. 

На даний час існують проблемні питання, які заважають організації та 

якісному виконанню завдань і заходів організації територіальної оборони на 

території громади, а саме: 

- недостатній рівень підготовки органів управління та в цілому системи 

управління відповідними заходами в мирний час та особливий період; 

- невирішеність питань щодо транспортного забезпечення заходів з 

оповіщення військовозобов’язаних, доставки їх до пунктів збору, військових 

частин та місць проведення навчань (тренувань) тощо; 

- недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення підрозділів 

територіальної оборони. 

Вирішенню зазначених проблем можуть сприяти тільки організовані спільні 

дії державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та органів військового управління, за умови фінансового 

забезпечення заходів через відповідну Програму. 

 

3. Мета та завдання та заходи Програми 

 

Метою Програми є: 

− участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний 

час та в особливий період; 

− створення належних умов для виконання завдань за призначенням 

формуваннями територіальної оборони; 

− підвищення рівня громадської безпеки і порядку; 

− розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері 

безпеки; 

− організація руху опору та підготовки громадян до національного спротиву; 

− фінансування заходів та робіт з територіальної оборони (далі – заходи 

національного спротиву) місцевого значення; 

− забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів 

інфраструктури; 

− сприяти популяризації участі в заходах національного спротиву; 

− підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених 

державою завдань з охорони громадського порядку та оборони України  шляхом 

здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення відповідних силових та 

спеціальних структур. 

Основні завдання Програми: 



− популяризація участі в заходах національного спротиву; 

− участь у військо–патріотичному вихованні молоді; 

− підготовка мешканців громади до національного спротиву; 

− фінансування заходів національного спротиву місцевого значення; 

− підготовка особового складу сил національного спротиву до охорони 

важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони 

державного кордону; 

− матеріально-технічного забезпечення потреб сил національного спротиву; 

− створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу 

підрозділів територіальної оборони, до виконання завдань за призначенням; 

− підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час. 

Для виконання мети та завдань Програми комплексне здійснення заходів 

Програми визначено у додатку 1 до Програми. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади в межах видатків, затверджених 

рішенням сесії міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період 

та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу: 

- забезпечити набуттю мешканцями громади готовності та здатності 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України; 

- забезпечити проведення заходів підготовки території Корюківської міської 

територіальної громади до оборони в особливий період; 

- забезпечити підготовку особового складу сил національного спротиву до 

виконання завдань за призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів 

підготовки сил національного спротиву. 

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим 

та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні виконавці 

(головні розпорядники бюджетних коштів). 

Відповідальні виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів) до                     

01 лютого 2023 року надають звіт про виконання заходів Програми та цільове 



використання коштів в обсягах фінансування заходів Програми постійній комісії 

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

розвитку. 

Звіт про хід виконання Програми виноситься на найближче засідання сесії 

Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня року, що настає за 

звітним.  

Разом зі звітом розробник подає пропозиції про доцільність продовження дії 

Програми на наступні роки. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                             Олександр БИКОВ 

  



 



            Додаток 1  

            до Програми  сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

ЗАХОДИ 

з реалізації Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного  

спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік  

 
№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

1.  Надання субвенції з бюджету 

Корюківської міської 

територіальної громади 

державному, місцевому бюджетам 

на забезпечення заходів та робіт з 

територіальної оборони та 

підвищення обороноздатності 

України 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

Корюківська районна державна 

адміністрація, Корюківська 

районна рада  

У межах затверджених 

обсягів субвенції на 

відповідний рік 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної 

політики у сфері 

підвищення 

обороноздатності держави  

2.  Оплата послуг гарячого харчування  Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади  

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення створення 

сприятливих умов для 

організації харчування  

3.  Організація та здійснення заходів і 

робіт  з територіальної оборони 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 



 

 

 

 

   Заступник міського голови 

   з питань діяльності  

   виконавчих органів ради                                                                                                                       Олександр БИКОВ 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 
Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

4.  Організація взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, 

громадянами, волонтерськими та 

громадськими організаціями з 

метою забезпечення гуманітарної 

та іншої допомоги населенню 

громади, відновлення 

життєдіяльності громади  

Керівництво міської ради, 

головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади, недопущення 

гуманітарної катастрофи. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка                   № 102 

 

Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII  

«Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)» 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», ст. 28 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000», а саме: 

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

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 248 060 550 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 238 047 650 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 012 900 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 253 239 332,04 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 236 332 353,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 16 906 978,40 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40400гривень; 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 220 400 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 40 400 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 5 770 118,40  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 5 770 118,40 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 53 253 208,40 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.  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

  

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 179715000 179450000 265000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
118900000 118900000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 118900000 118900000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
9320000 9320000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
5400000 5400000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3900000 3900000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10940000 10940000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1700000 1700000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
5500000 5500000 0

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

підакцизних товарів
3740000 3740000

18000000 Місцеві податки 40290000 40290000 0 0

18010000 Податок на майно 23175000 23175000 0 0

18050000 Єдиний податок 17115000 17115000

19000000 Інші податки та збори 265000 0 265000 0

19010000 Екологічний податок 265000 0 265000 0

20000000 Неподаткові надходження 11297900 2250000 9047900 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50000 50000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 50000 50000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
2170000 2170000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555000 1555000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
70000 70000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 635000 635000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
850000 850000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
600000 600000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
600000 600000

22090000 Державне мито 15000 15000

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2022 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 травня  2022 року № 102 "Про внесення змін до 

рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"



24000000 Інші неподаткові надходження 30000 30000 0 0

24060300 Інші надходження 30000 30000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9047900 9047900

30000000 Доходи від операцій з капіталом 700000 0 700000 700000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 700000 700000 700000

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 700000 700000 700000

Разом 191712900 181700000 10012900 700000

40000000 Офіційні трансферти 56347650 56347650 0 0

41000000 Від органів державного управління 56347650 56347650 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
55553400 55553400

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 55553400 55553400

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 794250 794250 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

246710 246710

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

547540 547540

ВСЬОГО 248060550 238047650 10012900 700000

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр БИКОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 5358782,04 -1535296,36 6894078,40 5419588,40

208000 5358782,04 -1535296,36 6894078,40 5419588,40

208100 5358782,04 4234822,04 1123960 801470

208400 0 -5770118,40 5770118,40 4618118,40

600000 5358782,04 -1535296,36 6894078,40 5419588,40

602000 5358782,04 -1535296,36 6894078,40 5419588,40

602100 5358782,04 4234822,04 1123960 801470

602400
0 -5770118,40 5770118,40 4618118,40

5358782,04 -1535296,36 6894078,40 5419588,40

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 10 травня  2022 року № 102 "Про внесення змін 

до десятої сесії  Корюківської міської ради

восьмого скликання від 10 грудня  2021 року

№ 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Олександр БИКОВ

                     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 104912828,64 84067228,64 40659905,00 10782645,00 20845600,00 7984088,40 6453988,40 1530100,00 0,00 0,00 6453988,40 112896917,04

0110000 104912829 84067229 40659905 10782645 20845600 7984088 6453988 1530100 0 0 6453988 112896917

Х 0100 Х 24558725 24558725 16977300 1095200 0 49900 49900 0 0 0 49900 24608625

0110150 0150 0111 23703600 23703600 16977300 1095200 23703600

0110180 0180 0133 855125 855125 49900 49900 49900 905025

Х 1000 Х 22336283,64 22336283,64 12992705 4864885 0 1770200 787300 982900 0 0 787300 24106483,64

0111010 1010 0910 22284185 22284185 12950000 4864885 1759800 776900 982900 776900 24043985

0111200 1200 0990 30720 30720 25180 10400 10400 10400 41120

0111210 1210 0990 21378,64 21378,64 17525 21378,64

Х 2000 Х 10588000 10588000 0 0 0 2049000 2049000 0 0 0 2049000 12637000

0112010 2010 0731 8748000 8748000 2049000 2049000 2049000 10797000

0112111 2111 0726 1750000 1750000 1750000

0112152 2152 0763 90000 90000 90000

Х 3000 Х 15631360 15631360 10689900 654760 0 771428,40 771428,40 0,0 0,0 0,0 771428,40 16402788,4

0113050 3050 1070 198600 198600 198600

0113124 3124 1090 50000 50000 748928,40 748928,40 748928,40 798928,4

0113133 3133 1040 1110600 1110600 589900 214100 1110600

0113160 3160 1010 210000 210000 210000

0113192 3192 1030 390000 390000 390000

0113241 3241 1090 13322160 13322160 10100000 440660 22500 22500 22500 13344660

0113242 3242 1090 350000 350000 350000

Х 6000 Х 27091530 6625920 0 4167800 20465610 1068700 1068700 0 0 0 1068700 28160230

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15682010 15682010 1022000 1022000 1022000 16704010

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

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 програамною 

класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Освіта

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання дошкільної освіти

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10 травня 2022 року № 102 "Про внесення змін до рішення 

десятої сесії Корюківської міської ради восьмого  скликання від 

10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

Охорона здоров’я

Разомвидатки 

розвитку

 видатки 

споживання
усього

Загальний фонд

            з   них

видатки 

споживання 

          з    них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

усього
комунальні 

послуги та 

енергоносії

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

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознаками статі

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення



0116030 6030 0620 6625920 6625920 4167800 46700 46700 46700 6672620

0116071 6071 0640 4650000 4650000 4650000

Х 7000 Х 2788410 2408420 0 0 379990 1760960 1727660 33300 0 0 1727660 4549370

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 161260 161260 161260 161260

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 300000 300000 300000

0117461 7461 0456 2100000 2100000 49950 49950 49950 2149950

0117540 7540 04660 227505 227505 227505

0117650 7650 0490 30000 30000 40000 40000 40000 70000

0117660 7660 0490 74900 74900 74900 74900

0117670 7670 0490 1152000 1152000 1152000 1152000

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 1918520 1918520 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 2432420

0118110 8110 0320 1537320 1537320 1537320

0118240 8240 0380 381200 381200 381200

0118340 8340 0540 513900 513900 513900

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Заходи та роботи з територіальної оборони

Будівництво медичних установ та закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Здійснення заходів із землеустрою

Організація благоустрою населених пунктів

Економічна діяльність

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались 

рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого 

самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Інша діяльність



0600000 128756115 128756115 82069815 14693330 0 8922890 857890 8065000 0 0 857890 137679005

0610000 128756115 128756115 82069815 14693330 0 8922890 857890 8065000 0 0 857890 137679005

Х 0100 Х 1282150 1282150 1038150 0 0 0 0 0 0 0 0 1282150

0610160 0160 0111 1282150 1282150 1038150 1282150

Х 1000 Х 111054615 111054615 72326665 12872180 0 8757890 757890 8000000 0 0 757890 119812505

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 33554300 33554300 12650000 10901300 8109900 609900 7500000 609900 41664200

0611031 1031 0921 55553400 55553400 45535500 55553400

0611070 1070 0960 4735800 4735800 2710000 711390 4735800

0611080 1080 0960 6350215 6350215 4350915 661500 90000 90000 6440215

0611141 1141 0990 5574700 5574700 3850000 166100 96000 96000 96000 5670700

0611142 1142 0990 366000 366000 366000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 153600 153600 125900 51990 51990 51990 205590

Х 3000 Х 741600 741600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741600

0613140 3140 1040 741600 741600 741600

Х 4000 Х 13045450 13045450 7090000 1821150 0 165000 100000 65000 0 0 100000 13210450

0614030 4030 0824 2660600 2660600 1400000 417300 105000 100000 5000 100000 2765600

0614040 4040 0824 1276800 1276800 640000 110600 10000 10000 1286800

0614060 4060 0828 8495050 8495050 5050000 1293250 50000 50000 8545050

0614082 4082 0829 613000 613000 613000

Х 5000 Х 2632300 2632300 1615000 0 0 0 0 0 0 0 0 2632300

0615011 5011 0810 248000 248000 248000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2294300 2294300 1615000 2294300

3700000 2663410 2663410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 2663410

3710000 2663410 2663410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 2663410

Х 0100 Х 1256810 1256810 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 1256810

3710160 0160 0111 1256810 1256810 973500 32300 1256810

Х 9000 Х 1406600 1406600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406600

3719770 9770 0180 1386600 1386600 1386600

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 236332353,64 215486753,64 123703220 25508275 20845600 16906978,40 7311878,40 9595100 0 0 7311878,40 253239332,04

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Освіта

Культура і мистецтво

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Міжбюджетні трансферти

Фізична культура і спорт

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Державне управління

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Олександр БИКОВ

Субвенція з місцевого бюджету дердавному бюджету на 

перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення 

згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки 

державної незалежності україни, її територіальної цілісності

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників

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)
180000 220400 0 -40400 -40400 180000 180000

0118800 8800 Кредитування 180000 40400 0 220400 0 -40400 0 -40400 180000 0 0 180000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

180000 40400 220400 180000 40400 220400

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-40400 -40400

0 -40400 -40400

Всього 180000 220400 -40400 -40400 180000 180000

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Олександр БИКОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 травня 2022 року № 102 "Про внесення змін до 

рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/ VIIІ

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2022 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

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 5

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  від 10 травня  

2022 року № 102 "Про внесення змін 

дорішення  десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 10 грудня 2021 року № 4-10 / VIIІ 

"Про бюджет Корюківської міської

територіальної громади на 2022 рік 

(код бюджету 25507000000)"  

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 55 553 400

41051200/25100000000 246 710

41053900/ 25100000000 198 600

410539000/25532000000 348 940

Х 56 347 650

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади

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

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

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

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет 

Чернігівської області

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів



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

3719820 9820

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із законом 

заходів загальної мобілізації та з метою відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України 

та забезпечення національної безпеки, усунення 

загрози небезпеки державної незалежності України, 

її територіальної цілісності 20000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний 

бюджет Чернігівської області 165000

3719770 9770

Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний 

бюджет Корюківського району 1221600

Х Х
УСЬОГО за розділом 1 1406600

Заступник міського голови з питань

                   діяльності виконавчих органів ради Олександр БИКОВ

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1. Трансферти із загального фонду



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми  згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період 

реалізації проєкту 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проєкту, гривень

Обсяг 

капітальних 

вкладень 

місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний рівень готовності 

проєкта на кінець 2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 6453988,400110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного 

управління Капітадьні видатки 2022 49900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2022 3900

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

«Капітальний ремонт Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку 2022 273000

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт харчового блоку 

нежитлового приміщення ДНЗ № 4 "Веселка" 

за адбресою провул. Бульварний, 8 А в 

м.Корюківка, в тому числі ПКД 2022 500000

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 10400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню Капітальні видатки 2022 1300000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Виготовлення ПКД по об’єкту "Енергетична 

реновація (капітальний ремонт) будівлі 

опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл." 2022 49000

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Енергетична реновація (капітальний ремонт) 

будівлі опопрного закладу охорони здоров’я 

госпітального округу КНП "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради, за адресою: вул. Шевченка, 101 

м. Корюківка, Чернігівської обл. 700000

0113124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних 

розмірів) житлового будинку за адресою вул. 

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

Корюківського району, Чернігівської області, 

для облаштування притулку для осіб, які 

постаждали від домашнього насильства" 2022 748928,40

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення Капітальні видатки 2022 22500

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги   Капітальні видатки 1022000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою - 

зони відпочинку по вул. Шевченка бвля 

будинку 72 в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2022 46700

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція котельні з встановленням 

твердопаливних котлів по вул. Шевченка, 99 в 

м.Корюківка, Чернігівської області.ПКД 2022 49950

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Корегування ПКД "Реконструкція системи 

забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

Корюківська центральна районна лікарні 

Корюківської міської ради за адресою: 15300, 

Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101 2022 12260

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 

забезпечення медичним киснем із 

встановленням та підключенням обладнання 

кисневого генератора Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська 

центральна районна лікарня" Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101" 2022 49000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція системи забезпечення 

медичним киснем окремих приміщень 

терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства Корюківська 

центральна районна лікарні Корюківської 

міської ради за адресою: 15300, Чернігівська 

обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2022 100000

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 10 травня 2022 року № 102 "Про внесення змін до  рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 

4-10/VIIІ "Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 

2022 рік (код бюджету 25507000000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році



0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) Капітальні видатки 2022 199600

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

ПКД "Капітальнийй ремонт ділянки дороги 

вул. Петра Лісового в с.Бреч Корюківської 

міської ради Корюківського району 

Чернігівської області з поданням та 

проходженням експертизи» 2022 49950

0117560 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї Капітальні видатки 2022 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів Капітальні видатки 2022 74900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки 2022 1152000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 857890

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2022 560000

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Капітальний ремонт приміщення їдальні 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. ПКД 2022 49900

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти Капітальні видатки 2022 96000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами Капітальні видатки 2022 51990

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2022 100000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 7311878,40 Х

 Заступник міського голови з питань

                                                     діяльності виконавчих органів ради  Олександр БИКОВ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 51077433,40 45056855 6020578,40 5432978,40

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма заходів з відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022-2026 

роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 122000 122000

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 449900 400000 49900 49900

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 275300 275300

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 10797000 8748000 2049000 2049000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки  Комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної 

медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 1750000 1750000

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 90000 90000

0113124 3124 1090

Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознаками статі

Програма запобігання та протидії домашньому 

насильству у Корюківській міській територіальній 

громаді на 2022 -2026 роки

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 798928,40 50000 748928,40 748928,40

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 1110600 1110600

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 390000 390000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 35000 35000

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 133600 133600

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій 

населених пунктів Корюківської міської ради» на 2019-

2024роки", "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 2022-2024 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, дев’ятої сесії 

восьмого скликання від 

09.11.2021 15994110 14972110 1022000 1022000

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 

2020-2022роки,

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019, 49900 49900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на 

очистку притоків додаткових вод системи централізованого 

водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 660000 660000

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-

2024роки"

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 6488080 6441380 46700 46700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 134640 134640

0116071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувались чи погоджувались рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обгрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених 

різницею між розмірами економічно обґрунтованих та 

застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії 

для потреб населення міста Корюківка в опалювальному 

періоді 2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії 

Корюківської міської 

ради від 10.12.2021 4650000 4650000

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 113290 79990 33300

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 199600 199600 199600

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-

2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 300000 300000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

Програма «Розвиток житлово-комунального 

господарства та благоустрій населених пунктів 

Корюківської міської ради» на 2019-2024роки

Рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради від 

30.08.2021 2149950 2100000 49950 49950

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 70000 30000 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 74900 74900 74900

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Програма "Програма розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП "Убідське")

Рішення виконавчого 

комітету Корюківської 

міської ради  від 10.05.2022 

№ 133 1152000 1152000 1152000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 20915 20915

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 30000 30000

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього

Загальний 

фонд

Додаток 7

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10 травня 2022 року № 102 "Про внесення змін до рішення десятої сесії 

Корюківської міської ради восього скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ 

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код 

бюджету 25507000000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних

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



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 

15.12.2022 1537320 1537320

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

спротиву Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 рік

Рішення 

виконкому від 10 

травня 2022 № 381200 381200

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 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 513900 513900

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 220400 180000 40400

0119820 9820 0180

Субвенція з місцевого бюджету дердавному 

бюджету на перерахування коштів в умовах 

воєнного стану або для здійснення згідно із 

законом заходів загальної мобілізації та з 

метою відсічі збройної агресії Російської 

Федерації проти України та забезпечення 

національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державної незалежності україни, її 

територіальної цілісності

Програма підтримки діяльності органів виконавчої влади 

Корюківського району на 2022 рік

Рішення 

виконавчого 

комітету від 

21.04.2022 № 20000 20000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 2175775 2175775 0 0

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 415800 415800

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у 

закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2021 39375 39375

061142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 366000 366000

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 741600 741600

0614082 4082 0828 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 

2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 613000 613000

РАЗОМ 53253208,40 47232630 6020578,40 5432978,40

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександр БИКОВ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 103 

 

Про виконання  

міського бюджету за 2021 рік 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіту про 

виконання міського бюджету за 2021 рік, а саме: 

- по доходах у сумі 255 949,00 тис. грн, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 249 293,40 тис. грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 6 655,60 тис. грн; 

 

- по видатках у сумі 251 182,40 тис. грн, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 206 097,50 тис. грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 45 084,90 тис. грн; 

 

- по кредитуванню у сумі 200,70 тис. грн, в  тому числі по загальному фонду 

в сумі 162,00 тис. грн, по спеціальному фонду в сумі 38,70 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради      Олександр БИКОВ 

  



тис. грн

Код Назва План на звітний період Виконано
% до призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 151812,8 164759,4 108,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 95635,6 104969,0 109,8

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 95635,6 104968,5 109,8

11020000 Податок на прибуток підприємств 0 0,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9139,5 9734,8 106,5

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 8908,0 10340,3 116,1

18000000 Місцеві податки 38129,7 39715,3 104,2

18010000 Податок на майно 22927,0 22580,9 98,5

18050000 Єдиний податок  15202,7 17134,4 112,7

20000000 Неподаткові надходження 1780,2 2457,8 138,1

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20,0 114,9 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 20,0 114,9 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1735,0 2271,9 130,9

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1320,0 1604,8 121,6

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 400,0 653,4 163,4

22090000 Державне мито  15,0 13,4 89,3

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

24000000 Iншi неподаткові надходження 25,2 71,0 В/100

24060000 Інші надходження  25,2 71 В/100

Разом власних доходів 153593,0 167217,2 108,9

40000000 Офіційні трансферти 82076,2 82076,2 100,0

41000000 Від органів державного управління 82076,2 82076,2 100,0

41032700

Субвенція  на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

результатів" 495,0 495,0 100,0

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

41034500

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 12852,1 12852,1 100,0

41035500

Субвенція  на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 576,0 576,0 100,0

41035600

Субвенція на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

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

41040200

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 1317,7 1317,7 100,0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл 451,0 451,0 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 200,9 200,9 100,0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 640,9 640,9 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 776,3 776,3 100,0

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я 1038,9 1038,9 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 235669,2 249293,4 105,8

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 260,0 249,7 96,0

19000000 Інші податки і збори 260,0 249,7 96,0

20000000 Неподаткові надходження 8911,0 4225,3 47,4

24000000 Інші неподаткові надходження 0 28,1

25000000  Власні надходження бюджетних установ 8911,0 4197,2 47,1

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1550,0 1271,3 82,0

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

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10751,0 5827,5 54,2

40000000 Офіційні трансферти 828,1 828,1 100,0

41032500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки 828,1 828,1 100,0

Разом доходів по спеціальному фонду 11579,1 6655,6 57,5

ВСЬОГО ДОХОДІВ 247248,3 255949,0 103,5

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської  міської рад

 від 10 травня 2022 року № 103

"Про звіт про виконання міського бюджету за   2021 рік"

Виконання міського бюджету за  2021 рік



КПКВ Назва
Бюджет на 2021 рік (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 24877,7 23131,3 93,0

1000 Освіта 124957,1 114972,6 92,0

2000 Охорона здоров’я 9945,3 9866,1 99,2

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 14685,0 14183,5 96,6

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 206,5 206,5 100,0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 865,5 824,2 95,2

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

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

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громаданам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 195,2 194,8 99,8

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 325,9 315,1 96,7

3240 Інші заклади та заходи 12683,8 12234,8 96,5

4000 Культура і мистецтво 9838,6 9711,0 98,7

5000 Фізична культура і спорт 2283,6 2198,5 96,3

6000 Житлово - комунальне господарство 17348,1 16487,5 95,0

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарства 172,9 172,8 99,9

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, 

районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ, 

організацій житлово - комунального господарства 13754,5 13646,0 99,2

6030 Організація благоустрою населених пунктів 3065,7 2668,8 87,1

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 355,0 0,0

7000 Економічна діяльність 10455,3 10039,1 96,0

7130 Здійснення заходів із землеустрою 60 11,0 18,3

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом 192 157,1 81,8

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури 9567,5 9467,5 99,0

7540

Реалізація звходів, спрямованих на підвіщення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 567 348,5 61,5

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 68,8 55,1 80,1

8000 Інша діяльність 141,2 33,8 23,9

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 107,4 0,0

8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 33,8 33,8 100,0

Разом  по загальному фонду 214531,9 200623,3 93,5

Міжбюджетні трансферти 5740,4 5474,2 95,4

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

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 4553,1 4287,4 94,2

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання програм 

соціально - економічного розвитк регіонів 375,0 374,513 99,9

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 220272,2 206097,5 93,6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 162,0 162,0 100,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 48308,0 45084,9 93,3

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 4656,0 4270,9 91,7

Бюджет розвитку 42899,7 40255,5 93,8

7130 Здійснення заходів із землеустрою 99,7 99,7 100,0

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ВР АРК, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 134,0 112,9 84,3

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 455,6 284,0 62,3

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного розвитк регіонів 63,0 61,9 98,3

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 38,7 38,7 100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 268580,2 251182,4 93,5

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200,7 200,7 100,0

Засткпник міського голови з питань дяльності

виконавчих органів ради О.БИКОВ





 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 104 

 

Про виконання Програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік»  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік», затвердженої 

рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від                 

30.08.2021 року № 4-8/VІІІ, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Безпечне правосуддя на 

території Корюківської міської ради на 2021 рік», затвердженої рішенням 

восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 

року №4-8/VІІІ, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 104 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік» 

 

Програма «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 

2021 рік» (далі – Програма), затверджена рішенням восьмої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ. 

Програма розроблена з метою забезпечення надійної цілодобової охорони 

Корюківського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під 

охороною Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській 

області; запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх 

осіб; забезпечення належного громадського порядку під час проведення 

судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення 

скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На виконання Програми у 2021 році було передбачено 15 000,00 грн, 

використано – 15 000,00 грн.  

В ході виконання заходів Програми було встановлено сучасну охоронно-

тривожну сигналізацію у будівлі Корюківської районного суду Чернігівської 

області з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони, 

та одночасно до чергової частини Територіального управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області.  

Мета даної програми досягнута у повному обсязі. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 105 

 

Про виконання Програми інформатизації  

Корюківської міської територіальної громади  

на 2019-2021 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми інформатизації 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06.11.2019 року № 12-29/VII, керуючись ст.ст. 27, 52 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми інформатизації 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 06 листопада 2019 року №12-29/VII, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 105 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми інформатизації Корюківської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 
 

Програми інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки (далі - Програма), затверджена рішенням двадцять дев’ятої 

позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                              

06 листопада 2019 року № 12-29/VII. 

Програма розроблена з метою розбудови інформаційного суспільства та 

регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний 

уряд», удосконалення системи забезпечення органів місцевого самоврядування 

повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття 

управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, 

суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону 

шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в 

усі сфери життєдіяльності громади, створення необхiдних умов для 

задоволення технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської 

ради для надання своєчасної, достовiрної та повної iнформацiї шляхом 

використання iнформацiйних технологiй, інформатизація населення щодо 

діяльності об’єднаної територіальної громади, комунальних підприємств, 

оприлюднення проектів та рішень міської ради на офіційному веб-порталі.  

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

вдалося досягти певних зрушень. 

Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані 

комунальні підприємства та бюджетні установи для обміну електронними 

листами мають електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет. 

Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в 

автоматизованій формі з використанням системи «Голос», результати 

поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради.  

Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської 

міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті 

нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих 

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

умови та інша важлива для мешканців громади інформація. 

Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок 

громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи 

Корюківської міської ради та підприємства комунальної власності 

територіальної громади міста розміщують необхідну інформацію на офіційному 

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

http://koryukivka-rada.gov.ua/


Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими 

органами проводяться з використанням системи електронних закупівель 

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

нерухомого майна комунальної власності та організації конкурсів щодо 

розміщення тимчасових споруд. 

Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій  

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

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців 

громади під петиціями.  

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

мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на 

розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової 

Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській 

територіальній громаді». 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі 

Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо 

наповнення реєстру.  

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради жителі громади мають можливість отримати інформацію про всі 

види адміністративних послуг (http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-

poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація про суб’єктів, які 

здійснюють прийом заяв та документів для надання соціальної підтримки на 

території Корюківської міської територіальної громади (карта суб’єктів 

програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivka-

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

gromada/). 

Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення, 

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

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в 

роботі єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система 

«Діти».  
Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з 

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

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

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

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

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

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

«АІКОМ» (автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

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

даних випускників). 

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


Фінансування заходів Програми у 2019-2021  роках проводилось за 

рахунок коштів міського бюджету, в результаті чого було виконано:  

 

Перелік заходів Програми 

Заходи Всього витрат, грн, в т.ч. по роках 

2019 2020 2021 

Придбання комп’ютерної техніки, 

мережевого обладнання, 

оргтехніки, комплектуючих до них 

та захищені носії особистих ключів 

151932,07 165331,00 472080,00 

Придбання ліцензованого 

програмного забезпечення 

395360,00   

Інформаційно-технічні послуги з 

оброблення даних про розміщення 

інформації на веб-вузлах 

729,00 837,00 2808,00 

Супроводження  програм АІС 

«Місцеві бюджети», М.Е.Doc, 

«Бухгалтерія А5» 

161880,00 119736,00 24937,00 

Послуги з обробки даних (послуги з 

обробки даних, видачі сертифікатів 

та їх обслуговування) 

  498,00 

Оплата послуг по ремонту та 

заправці картриджів, послуг 

Інтернет  

25920,00 32060,64 23047,00 

Комплектування матеріально-

технічної бази для забезпечення 

проведення профілактичних та 

ремонтних робіт комп’ютерного 

обладнання (придбання 

інструментів та матеріалів тощо) 

28832,07 26392,50 10120,00 

 

Мета Програми в цілому виконана. Виконання завдань Програми 

дозволило забезпечити безперебійну роботу інформаційних систем та ресурсів 

Корюківської міської ради, підвищити ступінь інтегрованості громади у 

світовий інформаційний простір, залучити громадян до процесів прийняття та 

оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» було 

прийнято Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів на 2022-2024 роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 106 

 

Про виконання Програми компенсації  

затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку  

притоків додаткових вод до системи  

централізованого водовідведення  

в м. Корюківка на 2021 рік 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми компенсації затрат 

КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік, затвердженої 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 6-2/VIIІ, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік, затвердженої 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від                  

15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 106 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» 

на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік 

 
Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в            

м. Корюківка на 2021 рік, затверджена рішенням другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ «Про 

затвердження міських Програм». 

Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є 

стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого 

водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні 

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

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

повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на 

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

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків. 

Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – 

єдино можливий шлях розв’язання проблеми.  

У 2021 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було 

виділено 660000,00 грн, які були використані в повному обсязі. Виконання  що 

дало змогу частково погасити борг КП «Корюківкаводоканал» перед 

ПАТ«Слов’янські шпалери-КФТП». 

Виконання заходів Програми надало можливість частково погасити борг 

КП «Корюківкаводоканал» перед ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП». 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на 

очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення 

в м. Корюківка на 2022 рік. 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 107 

 

Про виконання Програми призначення  

і виплати компенсації фізичним особам,  

які надають соціальні послуги на 2021 рік 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 

рік, затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25.02.2021 року № 4-4/VIII, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік, 

затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VIII, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 107 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік 

 

 

Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2021 рік (далі – Програма) була прийнята 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від            

25 лютого 2021 року № 4-4/VIII «Про затвердження міських програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення виконання завдань у частині 

соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

У 2021 році на виконання Програми передбачено 195200,00 грн, касові 

видатки становлять 194779,73 грн кількість осіб, які отримали компенсацію за 

надані соціальні послуги становить 17 осіб. 

Фізичними особами, які надають соціальні послуги, було надано за 2021 

рік послуги таким категоріям населення:   

 особам з інвалідністю І групи – 9 осіб; 

 особам з інвалідністю ІІ групи – 1 особа; 

 дітям з інвалідністю – 1 особа; 

 громадянам похилого віку – 2 особи; 

 хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги - 8 осіб.   

Призначення і виплата компенсації здійснювалась відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі». 

Компенсація фізичним особам виплачувалась на підставі наданих 

Управлінням соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, що належить до 

виплати.   

Виконання Програми у 2021 році дало можливість посилити соціальний 

захист людей, які потребують сторонньої допомоги, що сприяло покращенню 

умов їх проживання, забезпечило безпеку та якість їх життя.   

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була 



затверджена Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2022 рік. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 108 

 

Про виконання Програми фінансової 

підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми фінансової 

підтримки районного комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік, затвердженої рішенням п’ятої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 4-5/VІІІ, 

керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми фінансової підтримки 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік, затвердженої рішенням п’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ, 

(додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 108 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки районного  

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

Програма фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік 

(далі – Програма) була прийнята рішенням п’ятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 4-5/VІІІ «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік». 

Програма була розроблена з метою сприяння та забезпечення стабільної 

роботи РКСЛП «Корюківкаліс», шляхом надання фінансової підтримки та 

поповнення статутного фонду підприємства відповідно до його функціональних 

призначень передбачених статутом та з метою стабілізації його фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади, оновленню виробничих потужностей та технічної бази. 

У зв’язку з відновленням платоспроможності підприємства фінансування 

заходів по Програмі не проводились.     

Необхідність продовжувати дану Програму на наступний період відсутня. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 109 

 

Про виконання Програми  

«Нагородження відзнаками  

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки», затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 року, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від   

20 грудня 2018 року, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 109 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської 

міської ради на 2019 – 2021 роки» 

 

Програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення відзначення та інформаційного 

супроводу державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, 

офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, 

установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського 

суспільства та інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури 

громади.  

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

Програмою передбачено видатки на здійснення закупівлі квітів, 

подарунків, виготовлення відзнак Корюківської міської ради та надання 

матеріальної допомоги нагородженим. 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 90 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 64711,00 грн.    

Кількість нагороджених за 2019 рік відповідно до розпоряджень міського 

голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 168 

осіб: Почесна грамота, Подяка Корюківської міської ради – 130, Диплом 

Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 28 (жителям 

громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В 

середньому на одне нагородження було витрачено 385 грн.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 89 000,00 грн., касові видатки за 2020 рік 

становлять 66591,50 грн.    

Кількість нагороджених за 2020 рік відповідно до розпоряджень міського 

голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 165 

осіб: Почесна грамота, подяка Корюківської міської ради – 115, Диплом 

Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 40 (жителям 

громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В 

середньому на одне нагородження було витрачено 404 грн.  



На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 90700,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 75376,00 грн.    

Кількість нагороджених за 2021 рік відповідно до розпоряджень міського 

голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 176 

осіб: Почесна грамота, подяка Корюківської міської ради – 134, Диплом 

Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 32 (жителям 

громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В 

середньому на одне нагородження було витрачено 429 грн.  

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради здійснювалось 

відповідно з Положенням про відзнаки Корюківської міської ради.  

Виконання програми у 2019-2021 роках дало змогу забезпечити 

відзначення та інформаційний супровід державних та професійних свят, 

пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, 

працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, 

інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створенні матеріальної 

та духовної культури громади. 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення 

представницьких та інших заходів на 2022 – 2026 роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 110 

 

Про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 

роки  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-

2021 роки, що затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 110 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки 

 

Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), затверджена 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                

20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення санітарної охорони у сфері 

питної води та питного водопостачання, збереження водних об’єктів 

централізованого питного водопостачання з метою охорони та збереження 

природних властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, 

засміченню та передчасному виснаженню водних об’єктів, а також 

забезпечення безпеки виробництва, постачання і споживання питної води. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 586 795,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 555 616,67 грн. В ході виконання Програми було проведено 

поточний ремонт каналізаційного колектора м. Корюківка, вул. Вокзальна – 

199844,00 грн, придбано труби, муфти та насоси – 196845,67 грн.   

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 340 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 259 469,50 грн. В ході виконання заходів Програми придбано  

водопровідні труби – 189716,50 грн, виготовлено ПКД реконструкції КНС              

вул. Вокзальна, м. Корюківка.   

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 159 450,00 грн, касових видатків за 2021 рік 

не було.    

На новий період дана Програма не затверджувалась, але заходи, що були 

нею визначені, передбачені у новій редакції Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, що була 

затверджена рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання 10 грудня 2021 року № 1-10/VIII «Про внесення змін та доповнень до 

міських програм». 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 111 

 

Про виконання Програми підтримки  

сталого функціонування та модернізації  

матеріально-технічної бази закладів  

первинної медико-санітарної допомоги  

на території Корюківської територіальної громади   

на 2019-2021 роки  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної 

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 111 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-

санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади  

на 2019-2021 роки  

 
Програма підтримки сталого функціонування та модернізації матеріально-

технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території 

Корюківської територіальної громади  на 2019-2021 роки (далі – Програма)  

була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою здійснення діяльності у напрямку 

покращення якості та тривалості  життя жителів району, підвищення доступу 

сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення зниження 

рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 

формування та налагодження ефективного функціонування системи надання 

доступної і якісної первинної медичної допомоги. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 630 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 611 342,52 грн.    

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1 197 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 1 196 999,93 грн.    

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1 903 560,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 1 902 882,56 грн.    

З метою забезпечення доступності населення віддалених населених 

пунктів громади до первинного рівня надання медичної допомоги, було  

збережено фельдшерські пункти в селах Домашлин, Тютюнниця, Хотіївка, які з 

причин невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу 

мережі закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі 

для населення громади. На утримання (заробітна плата з нарахуваннями) 3,5 

штатних одиниць персоналу, по вищевказаних фельдшерських пунктах, на 

виконання Програми було витрачено у 2019 році – 208270,00 грн, у 2020 році – 

319400,00 грн, у 2021 році – 501800,00 грн. 

На виконання Програми та з метою сталого функціонування закладів 

первинної медицини і своєчасного розрахунку за спожиті комунальні послуги, 



енергоносії протягом 2019-2021 року було витрачено бюджетних коштів: у 2019 

році – 209950,00 грн, у 2020 році – 208425,00 грн, у 2021 році – 567489,26 грн.    

В ході виконання Програми за 2019-2021 роки було придбано 

медикаментів на суму 1488223,23 грн, в т.ч. забезпечення засобами 

індивідуального захисту для боротьби з коронавірусною інфекцією (SARS-

CoV-2) 2020 рік – 353000,00 грн, 2021 рік – 89974,00 грн.  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для 

проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для 

проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів 

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

Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету 

та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля 

імунобіологічного препарату туберкуліну здійснювалась за кошти міського 

бюджету.      

По Корюківській громаді була проведена туберкулінодіагностика (проба 

Манту) серед дітей віком від 4 до14 років: 2019 рік – 1603 дит., 2020 рік – 1468 

дит., 2021 – 1547дит..   

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дала змогу вчасно 

діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно 

попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу. 

З метою дотримання норм законодавства та на виконання заходів 

Програми для забезпечення спеціальними продуктами харчування дитини 

хворої на фенілкетонурію у 2021 році було придбано харчову добавку «Коміда 

ФКУ-В» в кількості 54 банки на суму 175000,00 грн.   

Покращено матеріально-технічну базу шляхом оснащення закладу у 2021 

році сучасним лікувально-діагностичним обладнанням на суму 168750,00 грн. 

Було придбано термостат сухоповітряний – 26000,00 грн, фотометр МБА-540 – 

30450,00 грн, медичний холодильник – 22300,00 грн, котел та мікроскоп – 

90000,00 грн. 

Реалізація заходів Програми у 2019-2021 роках дала змогу поліпшити стан 

здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, 

задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній первинній медичній 

допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони 

здоров’я.  

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 112 

 

Про виконання Програми «Перевезення 

пасажирів по місту Корюківка  

на 2019-2021 роки» 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Перевезення 

пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Перевезення пасажирів 

по місту Корюківка на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, 

(додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 112 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми   

«Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

(далі – Програма), була затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження 

міських Програм».  

Програма розроблена з метою здійснення автобусних перевезень 

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

перевізниками пасажирів по м. Корюківка та відшкодування різниці між 

вартістю, затвердженою виконкомом міської ради, та розрахованою 

перевізником вартістю квитка на перевезення одного пасажира на автобусних 

маршрутах по м. Корюківка, а також компенсація перевізникам проїзду на 

міських автобусних маршрутах загального користування учасників бойових дій, 

членів сімей загиблих учасників бойових дій. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Витрати перевізнику відшкодовувались відповідно до укладеного договору 

та наданої перевізником звітності (встановлений тариф з 1 поїздку - 7,54 грн; 

фактична вартість 1 квитка - 3,00 грн; різниця між встановленою вартістю 

квитка та встановленим тарифом, яка підлягає відшкодуванню перевізнику - 

4,54 грн). 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 199 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 156 471,10 грн. 

Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2019 рік було перевезено 

пасажирів в кількості 34465 осіб. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 199 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 151 649,62 грн. 

Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2020 рік було перевезено 

пасажирів в кількості 27457 осіб. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 192 000,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 157 052,22 грн. 

Відповідно до наданої перевізником звітності, за 2021 рік було перевезено 

пасажирів в кількості 34593 особи. 



Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі. Виконання 

Програми дало змогу забезпечити організацію проїзду громадян на міських 

автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам 

різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом. 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 

роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 113 

 

Про виконання Програми фінансової підтримки розвитку  

Системи дистанційного обслуговування  

клієнтів Казначейства через програмно- 

технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство»,  

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність»  

та поліпшення матеріально – технічного  

забезпечення Управління  

Державної казначейської служби України  

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми фінансової 

підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- 

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

матеріально – технічного забезпечення Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік, 

затвердженої рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 08 липня 2021 року № 2-7/VІІІ, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми фінансової підтримки 

розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – 

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України 

у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік, затвердженої 

рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 

липня 2021 року № 2-7/VІІІ, (додається). 

 



2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 113 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми фінансової підтримки розвитку  

Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через 

програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства- Казначейство», 

удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та поліпшення матеріально – 

технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби 

України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік 

 

 

Програма фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства- Казначейство», удосконалення роботи ПТК                           

«Є-Звітність» та поліпшення матеріально – технічного забезпечення 

Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік (далі - Програма), затверджена рішенням 

сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 липня 2021 

року № 2-7/VІІІ «Про програму фінансової підтримки Управління Державної 

казначейської служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 

2021 рік». 

Програма розроблена з метою розвитку Системи дистанційного 

обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс 

«Клієнт Казначейства–Казначейство», удосконалення програмно-технічного 

комплексу «Є-Звітність» з метою підвищення дієвості і ефективності 

функціонування системи казначейського обслуговування, спрямованої на 

зміцнення державної фінансової системи, дотримання принципів повноти, 

ефективності та результативності, цільового спрямування бюджетних коштів, 

покращення якості послуг, що надаються органами Казначейства та направлена 

на надання практичної допомоги при підготовці та складанні звітності 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів шляхом встановлення 

необхідного сучасного комп’ютерного обладнання.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як 

субвенція з міського бюджету державному бюджету на забезпечення придбання 

персонального комп’ютера. 

У 2021 році на виконання Програми було передбачено 63 000,00 грн, 

використано – 61 899,00 грн. Було придбано 3 персональні комп’ютери 

(моноблок, клавіатура, маніпулятор «миша», операційна система).   

 



У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 114 

 

Про виконання Програми  

«Поводження з твердими побутовими  

відходами в Корюківській міській  

територіальній громаді на 2019-2021 роки»  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, керуючись 

ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-

2021 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 114 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» 

 

 

Програма «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» (далі – Програма) була 

затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та 

захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу 

полігону по захороненню ТПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природне 

середовище. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 485 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 466 632,41грн.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 830 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 809 023,27грн. 

На 2021 рік кошти на виконання Програми не передбачались, 

повноваження з обслуговування населених пунктів у сфері поводження з 

побутовими відходами передано на Корюківську ЖЕК.  

Виконання заходів Програми протягом 2019-2021 років дало можливість 

здійснити збирання, перевезення побутових відходів в об’ємі 8051м.куб., 

підвищити ефективність санітарного очищення міста у житловій забудові 

шляхом облаштування 5 сміттєзбірних майданчиків (влаштування твердого 

покриття, огородження) по вулицях Бульварна, Шевченка, Слов’янська. 

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

покращення ситуації щодо поводження з ТПВ, але не зважаючи на певні 

досягнення, збирання побутових відходів залишається основним завданням 

санітарного очищення території громади і потребує подальшої роботи в цьому 

напрямку.  

 

 



Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 115 

 

Про виконання Програми покращення  

матеріально-технічної бази  

Корюківського РТЦКтаСП,  

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  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, 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, затвердженої рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 4-4/VІІІ, 

керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, 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, затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року №4-4/VІІІ, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 115 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, 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 

 

Програма покращення матеріально-технічної бази Корюківського  

РТЦКтаСП, 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 (далі – Програма), 

затверджена рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських 

програм». 

Програма розроблена з метою удосконалення військово-патріотичного 

виховання, підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах 

України, підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на 

території громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених 

перед ними завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення 

проведення призову на строкову військову службу, військову службу за 

контрактом, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до 

проведення мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів 

місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з міського бюджету державному бюджету. 

На виконання Програми у 2021 році було передбачено 99 900,00 грн, 

використано – 83 750,00 грн.  

Основні заходи, які були здійснені в ході виконання Програми є: 

- закупівля (виготовлення) агітаційних матеріалів, друк оголошень –                    

10 000,00 грн; 

- придбання комп’ютера та багатофункціонального пристрою – 10 000,00 

грн; 

- обладнання (переобладнання) будівлі Корюківської РТЦКтаСП згідно 

вимог обладнання районних територіальних центрів (придбано 

металопластикові вікна (4шт.), жалюзі, світильники) – 30 000,00 грн; 

- оплата послуг з тимчасового проживання мобілізованих осіб з 

Корюківської територіальної громади для забезпечення проведення 



територіальних зборів – 33 750,00 грн. Всього було мобілізовано на збори  45 

осіб, середні витрати на 1 мобілізованого становлять 750,00 грн (витрати 

включають у себе вартість 15 днів проживання).   

Виконання заходів Програми дало змогу: 

- покращити виконання заходів з мобілізаційної підготовки; 

- привести будівлю Корюківського РТЦКтаСП до встановлених вимог 

законодавства; 

- провести навчання з територіальної оборони резервістів з метою 

отримання та удосконалення ними своїх теоретичних знань та навиків, 

необхідних для виконання завдань із захисту територіальної цілісності України. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 116 

 

Про виконання Програми поліпшення  

покриття доріг та проїздів у житловій забудові  

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми поліпшення 

покриття доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної 

громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, керуючись 

ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми поліпшення покриття 

доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 116 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

 

Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Об’єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної 

власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період 

експлуатації зруйнувалися і не відповідали повною мірою сучасним вимогам. Із 

збільшенням транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу 

асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових 

територій. Із-за відсутності складової на виконання поточного ремонту 

дорожнього покриття в тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій практично не проводився ремонт дворових територій, 

внаслідок чого прийшло в непридатність асфальтобетонне покриття 

внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.  

Для виправлення ситуації, що створилася, була прийнята Програма, яка 

передбачала необхідність виконання заходів щодо якісної зміни стану покриття 

дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців 

громади. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 907 400,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 907 368,17 грн. У 2019 році відновлено дорожнє покриття площею 

1504 м2 по вулицях Шевченка, 52, 56, 74; вулиці Передзаводська, 6. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 1 065 840,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 1 065 831,04 грн. У 2020 році відновлено дорожнє покриття площею 

1694 м2 по вулицях Шевченка, 76, 79-81; вулиці Бульварній, 8а; вулиці 

Вокзальна,3 та 9а. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 49 900,00грн., касові видатки за 2021 рік 

становлять 49 899,54 грн. У 2021 році відновлено дорожнє покриття площею  

46 м2. 

Мета та завдання Програми в цілому виконані. 



Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма поліпшення доріг та проїздів у житловій забудові 

Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 117 

 

Про виконання Програми придбання  

в міську комунальну власність  

Корюківської міської ради земельних ділянок  

та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми придбання в 

міську комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік, затвердженої рішенням четвертої  

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року                

№ 3-4/VІІІ, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт виконання Програми придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна на 2021 рік, затвердженої рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 лютого 2021 року                  

№ 3-4/VІІІ, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ   



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 117 

 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік 
 

Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік (далі – 

Програма) була прийнята рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ «Про внесення змін до 

міських програм». 

Програма розроблена з метою раціонального та ефективного управління 

майном міської комунальної власності для задоволення потреб громади, 

покращення умов надання послуг населенню.  

Строк виконання Програми один рік – 2021. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.    

Програмою передбачено видатки на придбання об’єкта нерухомості у 

комунальну власність Корюківської міської ради.  

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 581200,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 579296,15 грн, що становить 99,7 % до річних бюджетних 

призначень.     

В ході виконання Програми було придбано частину адмінбудівлі по              

вул. Вокзальна, 24.  

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 118 

 

Про виконання Комплексної програми  

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 
 

З метою здійснення контролю за виконанням Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 

року (зі змінами рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25.02.2021 року № 3-4/VІІІ), керуючись ст.ст. 27, 52 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року №3-4/VІІІ), (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ   



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 118 

 

ЗВІТ  

про виконання Комплексної програми профілактики правопорушень 

на 2019-2021 роки 

 

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

(далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року №3-4/VІІІ). 

Програма розроблена з метою:  

* підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

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

* удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП 

ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного 

інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення 

діючої системи відеоспостереження та фіксації; 

* усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, 

поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів 

виконавчої влади та громадськості;  

* удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню 

правопорушень на території громади;  

* підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, в т.ч. і 

як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету. 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 295 500,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 295 500,00 грн.    

В ході виконання програми у 2019 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 7 шт. на суму 

150 000,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 85 500,00 грн; 

- придбано квадрокоптер з GPS приймачем, комплект аксесуарів, який 

складається з захисної сумки, додаткового акумулятора, пропеллерів, зарядного 

пристрою на суму 60000,00 грн для Корюківського відділення поліції (кошти на 



придбання було надано як субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету). 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 160 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 159 100,00 грн.    

У 2020 році було проведено такі заходи: 

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 99 100,00 грн; 

- проведено ремонт автомобіля Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській 

області на суму 60 000,00 грн (кошти було надано як субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету). 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 415 100,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 413 939,45 грн.    

В ході виконання програми у 2021 році було проведено такі заходи: 

- придбано комплект камер відеоспостереження в кількості 3 шт. на суму 

125 100,00 грн;  

- здійснено оплату послуг Інтернету та послуг з технічного обслуговування 

камер відеоспостереження на суму 39 326,31грн; 

- здійснено поточний ремонт приміщення будівлі Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області по вулиці Зарічна, 7 на суму 249513,14 грн 

(кошти було надано як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету). 

Виконання заходів Програми дало змогу підвищити оперативність 

реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення 

технічних засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, створення 

відповідних систем накопичення та обміну інформацією; підвищити 

оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про правопорушення, 

що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних засобів контролю 

за ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи 

відеоспостереження; покращити матеріально-технічне забезпечення 

Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, що дозволило швидко 

реагувати працівникам поліції на різного роду правопорушення та сприяло 

якісному виконанню службових обов’язків.   

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024 

роки. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 119 

 

Про виконання Програми  

«Соціальний захист окремих категорій  

населення на 2019-2021 роки»  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми «Соціальний 

захисту окремих категорій населення на 2019-2021 роки», затвердженої 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 року, керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Взяти до відома звіт про виконання Програми «Соціальний захисту 

окремих категорій населення на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року, (додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 119 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Соціальний захисту окремих категорій 

населення на 2019-2021 роки» 

 

Програма «Соціальний захисту окремих категорій населення на 2019-2021 

роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження 

міських Програм». 

Програма розроблена з метою сприяння вирішенню проблем окремих 

категорій громадян шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, 

покращення матеріально-побутових умов, поховання близьких родичів, 

постраждалим від стихійного лиха та ін. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, яке визначає механізм, порядок та умови 

надання матеріальної допомоги  як однієї з форм надання послуг мешканцям 

Корюківської територіальної громади, які опинились у складних життєвих 

обставинах та не в змозі самостійно їх подолати, матеріальна допомога 

надавалась один раз протягом календарного року за умови подання відповідної 

заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 265 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 192 500,00 грн.    

За 2019 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 41 шт. допомогу отримало 88 осіб:  

на поховання – 25 осіб; 

на лікування – 60 осіб; 

на інші цілі – 3 особи.  

Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1000 грн, на 

лікування – 2433 грн, на інші цілі – 7000 грн. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 250 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 227 100,00 грн.    

За 2020 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 36 шт. допомогу отримало 55 осіб:  

на поховання – 11 осіб;  

на лікування – 39 осіб; 

на інші цілі – 5 осіб.  



Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1200 грн, на 

лікування – 4974 грн, на інші цілі – 7200 грн. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 248 000,00 грн, касові видатки за 2021 рік 

становлять 235 000,00 грн.    

За 2021 рік відповідно до рішень сесій, рішень виконавчого комітету 

Корюківської міської ради в кількості 36 шт. допомогу отримало 75 осіб:  

на поховання – 38 осіб; 

на лікування – 29 осіб; 

на інші цілі – 8 осіб.  

Середній розмір отриманої допомоги складає: на поховання – 1000 грн, на 

лікування – 5969 грн, на інші цілі – 10333 грн. 

Мета даної програми в цілому досягнута у повному обсязі, що дало змогу 

забезпечити  додатковий рівень соціальної підтримки та соціальних гарантій 

найбільш вразливим групам населення Корюківської міської територіальної 

громади. 

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма «Соціальний захист окремих категорій населення на 

2022- 2024 роки». 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 120 

 

Про виконання Програми модернізації  

систем цілісного майнового комплексу  

по теплопостачанню м. Корюківка 

на 2019-2021 роки  
 

З метою здійснення контролю за виконанням Програми модернізації 

систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.12.2018 року (зі змінами, рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року), 

керуючись ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до відома звіт про виконання Програми модернізації систем 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року), 

(додається). 

 

2. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 10.05.2022 року № 120 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми модернізації систем цілісного майнового 

комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки 

 

 
Програма модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки (далі – Програма) була 

прийнята рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм» (зі 

змінами, рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 29.08.2019 року № 3-26/VІІ «Про внесення змін до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 

2018 року «Про затвердження міських Програм», рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ 

«Про внесення змін та доповнень до міських Програм»). 

Програма розроблена з метою модернізація існуючих систем 

централізованого опалення, своєчасне проведення робіт по переведенню 

квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із відокремленням житлових 

будинків багатоповерхової забудови від мереж централізованого опалення по 

вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці 

Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки. 

Строк виконання Програми 2019-2021 рік. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

Згідно Положення про порядок надання матеріальної допомоги власникам 

та наймачам квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в 

зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, 

матеріальна допомога надавалась власникам або наймачам квартир за умови 

подання відповідної заяви та повного переліку необхідних документів до неї.    

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 39 000,00 грн., касові видатки за 2019 рік 

становлять 34 800,00 грн.    

За 2019 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір отриманої 

допомоги складає 11600,00 грн. 

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми кошти не передбачались. 

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 110 200,00 грн., касові видатки за 2021 рік 

становлять 60 000,00 грн.    



За 2021 рік допомогу отримало 3 особи, середній розмір отриманої 

допомоги складає 20000,00 грн. 

Виконання Програми надало можливість оперативно та вчасно за 

рішенням виконавчого комітету міської ради відключити квартири від 

централізованого теплопостачання та забезпечити їх автономним опаленням, 

підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців, зняти соціальну 

напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах будинків. 

У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її 

мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня.  

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка           № 121 

 

Про передачу пально-мастильних матеріалів  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», з метою ефективного 

використання пально-мастильних матеріалів, закуплених за бюджетні кошти, 

відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 

«Про запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі», Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати згоду на передачу з балансу Корюківської міської ради 

дизпалива, закупленого за бюджетні кошти, на баланс Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (Бабич С.В.) в 

кількості 500 літрів на загальну суму 18000,00 грн. 

 

2. Передачу дизпалива оформити актом приймання-передачі. 

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 
Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка                   № 122 

 

Про визначення обсягів  

компенсації особам, що розмістили  

внутрішньо переміщених осіб 
 

Розглянувши звернення громадян, які безоплатно розмістили у власних 

приміщеннях внутрішньо переміщених осіб щодо покриття понесених витрат, 

пов’язаних з таким розміщенням, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.03.2022 року № 333 «Про затвердження Порядку компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану» (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 490), керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб, у сумі 26910,94 грн (двадцять шість тисяч 

дев’ятсот десять гривень 94 коп.), за рахунок коштів державного бюджету, 

зокрема резервного фонду, згідно переліку, що додається (додаток №1). 

 

2. Визначити обсяг грошової компенсації, особам, що розмістили 

внутрішньо переміщених осіб у сумі 28904,89 грн (двадцять вісім тисяч 

дев’ятсот чотири гривні 89 коп.), за рахунок коштів міжнародних організацій, 

благодійних організацій та громадських об’єднань згідно переліку, що 

додається (додаток №2). 

 

3. Надати зазначені в п. 1 та п. 2 даного рішення переліки до Чернігівської 

обласної військової адміністрації до 12 травня 2022 року.  

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                Олександр БИКОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 123    

 

Про розмір орендної плати за  

майно міської комунальної власності  

під час воєнного стану 
 

У зв’язку з введенням військового стану через агресію російської федерації 

проти України, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 року                

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про 

затвердження Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», лист торгово-промислової палати України 

від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1, звернення орендарів та орендодавців 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити, що на період з 24 лютого по 04 квітня 2022 року орендарі 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

звільняються від орендної плата за договорами оренди, окрім орендаря -                   

АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».   

 

2.  Балансоутримувачам та Орендодавцям комунального майна 

Корюківської міської територіальної громади вжити необхідні заходи щодо 

виконання даного рішення.  

 

3. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради для затвердження. 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 124  

 

Про затвердження актів про 

технічний стан нерухомого майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши акти про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, що складені комісією з питань обстеження стану 

будівель, споруд виробничого, житлового та громадського призначення, 

транспортних засобів, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської 

комунальної власності, а також об’єктів, що будуються, керуючись ст. 29 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, а саме будівлі школи №1, за адресою: вул. Довженка, 7, 

с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, а саме будівлі магазину «Промислові товари», за 

адресою: вул. Довженка, 9а, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

3. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, а саме нежитлової будівлі (адмінприміщення 

старостату), за адресою: вул. Довженка, 9а, с. Хотіївка, Корюківський район, 

Чернігівська область. 

3.1. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради подати 

на розгляд міської ради документи про списання нерухомого майна зазначеного 

в пункті 3 даного рішення. 

 



4. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, а саме будівлі котельні, за адресою: вул. Шевченка, 68, 

м. Корюківка, Чернігівська область. 

 
5. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 08 квітня 2022 року, а саме будівель фельдшерського пункту, за адресою: вул. 

Довженка, 9 Б, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

     

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                          Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 травня 2022 року м. Корюківка                       № 125 

 

Про встановлення статусу дитини-сироти  
 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.п. 21-23 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі свідоцтва про 

смерть Пилипець Т.О., витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про 

батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, з 

метою соціального захисту дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити статус дитини-сироти ХХХХ року народження, уродженцю 

с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області, у зв’язку зі смертю 

його матері ХХХХ 01.05.2022 року та записом у свідоцтві про народження 

дитини відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 

Сімейного кодексу України. 

 

2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради продовжити роботу з 

реалізації права дитини ХХХХ року народження, на сімейне виховання. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 126 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківський центр сімейної медицини» 

від 28.04.2022 року № 03-05/90, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 02 травня 2022 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

1.2. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради Лещенко С.В. попередити відповідних 

працівників про істотну зміну умов праці. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 127 

 

Про перепоховання останків  
 

Розглянувши звернення Копаниці П.В. від 02.05.2022 року щодо 

перепоховання останків матері, враховуючи довідку Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 03.05.2022 року № 01-05-

01-30/1066, лист Семенівської міської ради Чернігівської області від 04.05.2022 

року № 01-23/590, довідку про причину смерті, що видана КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 03.03.2022 року, керуючись ст. 21 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Копаниці Павлу Володимировичу жителю                          

вул. ХХХХ в м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, ID-картка 

ХХХХ) на перепоховання з кладовища в м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області на кладовище в м. Семенівка Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області останків його матері Копаниці Надії Іванівни, яка 

померла 01.03.2022 року. 
 

2. Під час перепоховання останків Копаниці Н.І., контроль за дотриманням 

безпечних умов праці протягом усього терміну ведення робіт покласти на 

Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради. 

 

3. Перепоховання останків Копаниці Н.І. здійснюється за рахунок коштів 

заявника. 

 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 
 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка           № 128 

 

Про затвердження будівельного паспорту  

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Тосенка Сергія Олександровича про видачу 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи 

щодо намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 05.07.2011 р. № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону 

України «Про основи містобудування», Законом України «Про архітектурну 

діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

Будівельний паспорт «Нове будівництво житлового будинку та гаражу по 

вул. Шевченка, 27 в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області». 

Власник земельної ділянки - Тосенко Сергій Олександрович (ХХХХ), документ, 

що підтверджує право власності – договір купівлі-продажу земельної ділянки 

№139 від 09.02.2022 року; кадастровий номер 7422410100:01:003:0805 (площа 

ділянки - 0.1 га).  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

направлення відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт до відповідних органів державного архітектурно-будівельного контролю з 



наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в установленому законодавством 

порядку. 

2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, дотримуватись 

вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового будинку 

встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                           Олександр БИКОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 129 

 

Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 

25.04.2022 року № 13, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 
 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 130   

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись ст. 30 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку: 

1.1.  По пров. Суворова, буд. 1а, м. Корюківка, власник – Логвиненко 

Дмитро Михайлович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного об’єкта до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

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

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 
 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 131 

 

Про ініціювання перейменування об’єктів 

топоніміки на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 
 

У зв’язку з збройною агресією російської федерації проти держави 

Україна, враховуючи лист Уповноваженого із захисту державної мови від 

21.04.2022 року № 1281/04.1, лист начальника Корюківської районної 

військової адміністрації від 16.04.2022 року № 02-01/73, відповідно до Порядку 

найменування та перейменування вулиць, провулків, майданів, скверів та інших 

об’єктів на території населених пунктів Корюківської міської ради, 

затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 30.05.2019 року № 9-24/VII (далі – Порядок), керуючись 

ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Ініціювати перейменування об’єктів топоніміки на території 

Корюківської міської територіальної громади, які пов’язані з державою 

агресором чи історією російської імперії та СРСР відповідно до переліку, що 

додається (Додаток №1). 

 

2. Утворити комісію з розгляду та узагальнення пропозицій щодо 

перейменування об’єктів топоніміки відповідно до Порядку. 

 

3. Провести громадське обговорення з метою розгляду поданих пропозицій 

та отримання нових пропозицій з питання перейменування об’єктів топоніміки 

від представників громадськості. 

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради      Олександр БИКОВ 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 10.05.2022 року № 131 

 

Перелік об’єктів топоніміки на території Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають перейменуванню 

 

1. М. Корюківка: 

1) вул. Гагаріна 

2) вул. Єсеніна 

3) вул. З Космодем’янської 

4) вул. Кошового 

5) вул. Маяковського 

6) вул. Мічуріна 

7) вул. Пушкіна 

8) вул. Суворова 

9) вул. Чехова 

10) вул. Лермонтова 

11) вул. Чкалова 

12) вул. Червонохутірська 

13) вул. Воїнів Інтернаціоналістів 

14) пров. Гагаріна 

15) пров. Мічуріна 

16) пров. Пушкіна 

17) пров. Суворова 

 

2. Будянський старостинський округ: 

с. Маховики: 

1) вул. Гагаріна 

 

3. Брецький старостинський округ: 

с. Озереди: 

1) вул. Гагаріна 

 

4. Домашлинський старостинський округ: 

с. Домашлин: 

1) вул. Кошового 

 

5. Забарівський старостинський округ 

с. Забарівка: 

1) вул. Гагаріна 

 

6. Наумівський старостинський округ: 

с. Наумівка: 



1) вул. Орловського 

7. Олександрівський старостинський округ: 

с. Олександрівка: 

1) вул. Гагаріна 

 

8. Перелюбський старостинський округ: 

с. Перелюб: 

1) вул. Горького 

с. Білошицька Слобода: 

1) вул. Чкалова 

2) вул. Гагаріна 

3) вул. Пушкіна 

4) вул. Попудренка 

 

9. Прибинський старостинський округ: 

с. Прибинь: 
1) вул. Гагаріна 

2) вул. Інтернаціональна 

с. Шишківка: 

1) вул. Чкалова 

2) вул. Гагаріна 

3) вул. Пушкіна 

4) вул. Попудренка 

 

10. Рейментарівський старостинський округ: 

с. Рейментарівка: 
1) вул. Туніка 

 

11. Савинківський старостинський округ: 

с. Савинки: 
1) вул. Гагаріна 

 

12. Сядринський старостинський округ: 

с. Сядрине: 
1) вул. Пушкіна 

 

13. Тютюнницький старостинський округ: 

с. Сахутівка: 
1) вул. Матросова 

2) вул. Десняка 

с. Костючки: 

1) вул. Гагаріна 

2) вул. Кошового 

 

 



Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради      Олександр БИКОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка № 132 

 

Про погодження тарифів на  

платні транспортні послуги 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 10.05.2022 року                

№ 03-05/213 та додані до нього матеріали, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
        

1. Погодити тарифи на платні транспортні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради, що додаються. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 13.05.2021 року № 197 «Про погодження тарифів 

на платні транспортні послуги». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 травня 2022 року м. Корюківка                   № 133 

 

Про внесення змін до міської Програми 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І. про внесення змін до Програми розвитку, фінансової 

підтримки та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року 

№ 5-31/VІІ, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 

року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану», ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома.  

 

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

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-

31/VIІ, а саме: 

2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн 

2021 рік – 14810000,00 грн 

2022 рік – 17250000,00 грн 



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

та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 1 080 000,00 850 000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 7 500 000,00 9 600 000,00 

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

 Разом 14 130 000,00 14 810 000,00 17 250 000,00 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                        Олександр БИКОВ 

 

  


