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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська районна державна 

адміністрація Чернігівської області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»  

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про правовий режим 

воєнного стану» 

Указ Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» 

 

3. Розробник Програми Корюківська районна державна 

адміністрація  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська районна державна 

адміністрація  

5. Учасники Програми Корюківська районна державна 

адміністрація  

Корюківська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Корюківської міської 

територіальної громади 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

 

 

Субвенція з бюджету 

Корюківської міської 

територіальної громади 

державному бюджету 

 

 
20 тис. гривень 

 
 

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

 
Перед працівниками місцевих органів виконавчої влади поставлено низку 

завдань щодо забезпечення реалізації реформ на місцевому рівні. На місцеві 

органи виконавчої влади, зокрема на районну державну адміністрацію та її 

структурні підрозділи покладається відповідальність за створення умов для 

розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності 

відповідної території. 

Враховуючи недостатнє державне фінансування місцевих державних 

адміністрацій та у зв’язку з агресією російської федерації, виникають нові 

проблеми для райдержадміністрації, як районної військової адміністрації. 

Враховуючи, що Корюківський район є прикордонним з росією та білоруссю, 

постає необхідність підвищення оперативності вирішення проблемних питань 

та невідкладного реагування на нові загрози і виклики. При цьому необхідно 

враховувати, що Корюківський район об’єднує території Корюківської, 

Менської, Сновської міських, Сосницької та Холминської селищних 

територіальних громад із загальною площею району 4575,4 км2. Кількість 

населених пунктів – 218, чисельність населення в районі складає близько 90 

тисяч осіб, без врахування вимушеної міграції громадян із зони активних 

бойових дій. Все це потребує підвищення рівня транспортного забезпечення 

діяльності адміністрації, в першу чергу забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення ефективності роботи районної державної 

адміністрації в якості районної військової адміністрації, та її структурних 

підрозділів, покращення взаємозв’язку і взаємодії між органами влади й 

населенням та інститутами громадянського суспільства. Прийняття Програми 

дасть змогу покращити рівень матеріально-технічного забезпечення 

Корюківської районної військової адміністрації. 

 

4. Фінансування Програми 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади та інших джерел 

фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах можливостей 

бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

 

5. Завдання та результативні показники виконання Програми 

 
Основним завданням Програми є підвищення ефективності роботи 

районної державної адміністрації в якості районної військової адміністрації та її 

структурних підрозділів. 
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Результативним показником ефективності виконання заходів програми є 

виконання в повному обсязі завдань, покладених на Корюківська районну 

військову адміністрацію. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
Дія Програми направлена на матеріально-технічне забезпечення 

Корюківської районної військової адміністрації. 

Напрями та перелік завдань і заходів Програми викладені в додатку 1 до 

Програми. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання 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 (Корюківська районна державна адміністрація). 

Корюківська районна державна адміністрація щороку до 01 лютого, що 

настає за звітним періодом, надає 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 щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Олександр БИКОВ 



 
 

 Додаток 1 

до Програми  
 

Напрями діяльності та заходи 

Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади Корюківського району на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. грн 
Очікуваний 

результат 

Всього 2022 

1 

2 

Забезпечення  

автотранспорту 

районної 

військової 

адміністрації 

паливно-

мастильними 

матеріалами 

Придбання паливо-

мастильних 

матеріалів для 

автотранспорту 

Корюківської 

районної військової 

адміністрації 

2022 

 

Корюківська 

районна 

державна 

адміністрація 

 

Бюджет 

Корюківської 

міської 

територіальної 

громади 

 

20 

 

20 

 

Забезпечено 

належне 

транспортне 

обслуговування 

Корюківської 

військової 

адміністрації 

 

 

              

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради              Олександр БИКОВ 

 



Додаток 2 

до Програми   

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади Корюківського району на 2022 рік  

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 
тис. гривень 

 Всього 2022 рік 

 

Обсяг ресурсів, всього 

 

20 

 

20 

у тому числі:   

 

Субвенція з бюджету Корюківської 

міської територіальної громади 

державному бюджету 

 

 

20 

 

20 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради             Олександр БИКОВ 

 

 


