
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тринадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

30 червня 2022 року м. Корюківка № 4-13/VIII 

 

Про звіт про виконання 

міського бюджету за 2021 рік 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

10.05.2022 року № 103 «Про виконання міського бюджету за 2021 рік», 

керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік згідно 

додатку 1:   

 

- по доходах у сумі 255 654,8 тис.грн, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 248 999,2 тис.грн та спеціального фонду 

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

 

- по видатках у сумі 251 182,4 тис.грн, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 206 097,5 тис.грн та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 45 084,9 тис.грн; 

 

- по кредитуванню у сумі 200,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду 

в сумі 162,0 тис.грн та по спеціальному фонду в сумі 38,7 тис.грн. 

  

2. Затвердити розпорядження міського голови, що були видані у період з 

31.08.2021 року по 30.06.2022 року згідно додатку 2. 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



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 81782.0 99.6
41000000 Від органів державного управління 82076.2 81782.0 99.6

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 776.3 482.1 62.1

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 248999.2 105.7

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 255654.8 103.4

Додаток 1 
до рішення тринадцятої сесії Корюківської  міської ради восьмого 
скликання від 30.06.2022 року № 4-13/VIII 
"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 53478.7 45084.9 84.3

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 9826.8 4270.9 43.5
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 273750.9 251182.4 91.8

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200.7 200.7 100.0

Секретар міської ради Анастасія ПЛЮЩ



Додаток 2 

до рішення тринадцятої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 30.06.2022 року № 4-13/VІІІ 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 31.08.2021 року по 30.06.2022 року 

 

Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№103 

31.08.2021 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№101-в 

01.09.2021 

Про відпустку міського голови 

№102-в 

01.09.2021 

Про надання щорічної основної відпустки Наумчик І.В. 

№108-ос 

06.09.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№109-ос 

06.09.2021 

Про преміювання начальника відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Скиби Т.В. з нагоди ювілею 

№106 

09.09.2021 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№107 

13.09.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№112-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№113-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№114-ос 

23.09.2021 

Про преміювання працівників 

№114 

04.10.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№119 

12.10.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня захисників і захисниць України 

№121-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№122-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№123-ос 

21.10.2021 

Про преміювання працівників 



 

№126-ос 

01.11.2021 

Про преміювання старости Домашлинського 

старостинського округу Єгунової А.І. з нагоди ювілею 

№129-ос 

08.11.2021 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№145 

17.11.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників сільського 

господарства 

№130-ос 

18.11.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№131-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№132-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№133-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників 

№134-ос 

22.11.2021 

Про преміювання працівників міської ради до Дня 

місцевого самоврядування 

№148 

26.11.2021 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№136-ос 

02.12.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№137-ос 

03.12.2021 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№140-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№141-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№142-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників 

№143-ос 

20.12.2021 

Про преміювання працівників міської ради до Нового 

року 

№2 

04.01.2022 

Про нагородження  Почесною грамотою Корюківської 

міської ради 

№2-ос 

10.01.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№3-ос 

17.01.2022 

Про встановлення надбавки 

№7-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№8-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№9-ос 

20.01.2022 

Про преміювання працівників 



№10-ос 

21.01.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№15-ос 

04.02.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№17-ос 

14.02.2022 

Про преміювання з нагоди ювілею 

№18-ос 

15.02.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№19-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№20-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№21-ос 

21.02.2022 

Про преміювання працівників  

№29-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№30-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№31-ос 

10.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№33-ос 

11.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№34-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників  

№35-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№36-ос 

22.03.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№37-ос 

22.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№38-ос 

22.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№39-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№40-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№41-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№42-ос 

25.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№43-ос 

29.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№44-ос 

30.03.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 
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№45-ос 

06.04.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№51-в 

07.04.2022 

Про відпустку міського голови 

№49-ос 

13.04.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілею 

№52-ос 

15.02.2022 

Про умови оплати праці 

№54-ос 

15.04.2022 

Про преміювання працівників  

 

№55-ос 

22.04.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№56-ос 

22.04.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№57-ос 

02.05.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№62-ос 

16.05.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілею 

№64-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№65-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№66-ос 

20.05.2022 

Про преміювання працівників 

№67-ос 

06.06.2022 

Про преміювання працівників міської ради з нагоди 

ювілеїв 

№68-ос 

15.06.2022 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№69-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників міської ради до Дня 

Конституції України 

№70-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№71-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№72-ос 

17.06.2022 

Про преміювання працівників  

 

№62 

27.06.2022 

Про нагородження Почесною грамотою 

Корюківської міської ради 


