
Додаток  

до розпорядження першого заступника  

міського голови 

від 26.07.2022 р. № 79 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 28.07.2022 року 

 

1. Про погодження примусового відчуження майна. 

2. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських 

прав. 

3. Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклуваня. 

4. Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа дітей-сиріт. 

5. Про виведення з прийомної сім’ї особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

6. Про виведення з прийомної сім’ї дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

7. 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)». 

8. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року. 

9. Про передачу продуктів харчування. 

10. Про знесення зелених насаджень. 

11. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. 

12. Про погодження тарифу на платну послугу. 

13. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. 

14. Про роботу зі зверненнями громадян. 

15. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 



 
 У К Р А Ї Н А ДСК 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 216 

 

Про погодження примусового відчуження майна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 217 

 

Про затвердження висновків 

про доцільність позбавлення  

батьківських прав 
 

Розглянувши пропозиції Комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді від 27.07.2022 року та представлені документи, 

керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.ст. 19, 164, 180 

Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

XXXXX Андрія Івановича, XXXXX року народження, жителя с. Білошицька 

Слобода Корюківського району Чернігівської області, XXXXX, відносно його 

дітей XXXXX Арсена Андрійовича, XXXXX року народження, та XXXXX 

Ренати Андріївни, XXXXX року народження. 

 

2. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

XXXXX Сергія Павловича, XXXXX року народження, жителя м. Мена 

Корюківського району Чернігівської області, XXXXX, відносно його доньки 

XXXXX Валерії Сергіївни, XXXXX року народження. 

 

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. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка                       № 218 

 

Про встановлення статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування   
 

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.п. 21, 22, 24 постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», на підставі 

акту закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, 

покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 

11.07.2022 року, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька 

відповідно до ч. 1 ст. 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, позбавленої батьківського піклування, 

XXXXX Олександрі Олександрівні, XXXXX року народження, уродженці м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області, у зв’язку з тим, що 

вона покинута її матір’ю в пологовому відділенні Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради 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 XXXXXX Олександри Олександрівни, XXXXX 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. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 219       

 

Про виведення з прийомної сім’ї  

особи з числа дітей-сиріт 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», абз. 2 п. 6 Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до 

Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну 

сім’ю», розглянувши заяви прийомної матері XXXXX, особи з числа дітей-

сиріт XXXXX, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 28 липня 2022 року перебування особи з числа дітей-сиріт 

XXXXX Світлани Олексіївни, XXXXX року народження, в прийомній сім’ї 

XXXXX Ірини Василівни, яка зареєстрована в с. Бреч Корюківського району 

Чернігівської області XXXXX, фактично проживає в м. Корюківка 

Чернігівської області XXXXX, у зв’язку з поданими заявами та закінченням 

навчання XXXXX Світланою Олексіївною. 

 

2. У зв’язку з вибуттям особи з числа дітей-сиріт XXXXX Світлани 

Олексіївни, XXXXX року народження, з прийомної сім’ї XXXXX Ірини 

Василівни, укласти додаткову угоду до договору про влаштування дітей на 

виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї від 22 квітня 2013 року (зі 

змінами відповідно до додаткової угоди від 20.09.2021 року № 1). 

 

3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради повідомити 

управління соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 



Корюківської міської ради про вибуття XXXXX, XXXXX року народження, з 

прийомної сім’ї XXXXX.  

 

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. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

  

   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 220       

 

Про виведення з прийомної сім’ї  

особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування  
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», абз. 2 п. 6 Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до 

Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну 

сім’ю», розглянувши заяви прийомних батьків XXXXX, особи з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, XXXXX, XXXXXр.н., керуючись ст. 34 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 28 липня 2022 року перебування особи з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, XXXXX  Катерини Олегівни, XXXXX 

року народження, в прийомній сім’ї XXXXX Івана Федоровича та XXXXX 

Світлани Миколаївни, жителів с. Рибинськ Корюківського району Чернігівської 

області XXXXX, у зв’язку з поданими заявами та закінченням навчання 

XXXXX Катериною Олегівною. 

 

2. У зв’язку з вибуттям особи з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, XXXXX Катерини Олегівни, XXXXX року народження, з 

прийомної сім’ї XXXXX Івана Федоровича та XXXXX Світлани Миколаївни, 

припинити дію договору про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї від 20 квітня 2011 року (зі змінами відповідно до 

додаткової угоди від 20.09.2021 року № 3). 

 



3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради повідомити 

управління соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, Службу у справах дітей Прилуцької районної 

державної адміністрації про вибуття XXXXX, XXXXX року народження, з 

прийомної сім’ї XXXXX.  

 

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. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 221 

 

Про виведення з прийомної сім’ї  

дитини, позбавленої батьківського піклування 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», абз. 2 п. 6 Положення про Прийомну сім’ю, що затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року № 620 «Про внесення змін до 

Положення про дитячий будинок сімейного типу і Положення про прийомну 

сім’ю», розглянувши заяви прийомних батьків XXXXX, керуючись ст. 34 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 28 липня 2022 року перебування дитини, позбавленої 

батьківського піклування, XXXXX Вікторії Олександрівни, XXXXX року 

народження, в прийомній сім’ї  XXXXX Анатолія Павловича та XXXXX 

Катерини Володимирівни, жителів с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області, XXXXX, за згодою сторін у зв’язку з поданням 

відповідних заяв.  

 

2. У зв’язку з вибуттям дитини, позбавленої батьківського піклування, 

XXXXX Вікторії Олександрівни, XXXXX року народження, з прийомної сім’ї 

XXXXX  Анатолія Павловича та XXXXX Катерини Володимирівни, припинити 

дію додаткової угоди від 20 вересня 2021 року № 1 до договору про організацію 

діяльності прийомної сім’ї від 16 вересня 2019 року. 

 

3. Службі у справах дітей Корюківської міської ради повідомити 

управління соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 



Корюківської міської ради, Службу у справах дітей Талалаївської селищної 

ради Чернігівської області про вибуття XXXXX, XXXXXроку народження, з 

прийомної сім’ї XXXXX. 

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. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка                      № 222 

 

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 248 131 532,50 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 238 118 632,50 гривень та доходи 

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

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 270 354 914,54 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 235 976 703,64 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 34 378 210,90 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

40 400,00 гривень; 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 220 400,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000,00 

гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 

40 400,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 23 241 350,90  

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 23 241 350,90 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 

10 000,00 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 73 497 490,90 гривень згідно з додатком 

7 до цього рішення.» 

 

1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до 

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

  

 



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

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 28 липня 2022 року № 222 "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)"



22090000 Державне мито 15000 15000



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 56418633 56418633 0 0
41000000 Від органів державного управління 56418633 56418633 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 865232.50 865232.50 0.00 0.00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

222070 222070

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547540 547540

41058400

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та 
встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився 
на початок бюджетного періоду

95622.50 95622.50

ВСЬОГО 248131532.50 238118632.50 10012900 700000

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 22403382.04 -1961928.86 24365310.90 24083110.90
208000 22403382.04 -1961928.86 24365310.90 24083110.90
208100 22403382.04 21279422.04 1123960.00 841760.00

208400 0 -23241350.90 23241350.90 23241350.90

600000 22403382.04 -1961928.86 24365310.90 24083110.90
602000 22403382.04 -1961928.86 24365310.90 24083110.90

602100 22403382.04 21279422.04 1123960 841760

602400 0 -23241350.90 23241350.90 23241350.90

22403382.04 -1961928.86 24365310.90 24083110.90

Міський голова

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 28 липня 2022 року № 222 "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

Ратан АХМЕДОВ

                     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 105984428.64 87665228.64 40412385.00 10782645.00 ########## 25557560.90 24027460.90 1530100.00 0.00 0.00 24027460.90 131541989.54
0110000 105984428.64 87665228.64 40412385.00 10782645.00 ########## 25557560.90 24027460.90 1530100.00 0.00 0.00 24027460.90 131541989.54

Х 0100 Х 24058725 24058725 16732300 1095200 0 49900 49900 0 0 0 49900 24108625

0110150 0150 0111 23203600 23203600 16732300 1095200 23203600

0110180 0180 0133 855125 855125 49900 49900 49900 905025
Х 1000 Х 22433233.64 22433233.64 12990185 4864885 0 1103300 120400 982900 0 0 120400 23536533.64

0111010 1010 0910 22384185 22384185 12950000 4864885 1092900 110000 982900 110000 23477085

0111200 1200 0990 27670 27670 22660 10400 10400 10400 38070

0111210 1210 0990 21378.64 21378.64 17525 21378.64
Х 2000 Х 12129450 12129450 0 0 0 848950 848950 0 0 0 848950 12978400

0112010 2010 0731 10153000 10153000 749000 749000 749000 10902000

0112111 2111 0726 1886450 1886450 99950 99950 99950 1986400

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 24414730 6475520 0 4167800 17939210 346700 346700 0 0 0 346700 24761430

0116011 6011 6020 133600 133600 133600

0116020 6020 0620 15615210 15615210 300000 300000 300000 15915210

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

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознаками статі

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

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

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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 28 липня 2022 року № 222 "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 
споживанняусього

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

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

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 6475520 6475520 4167800 46700 46700 46700 6522220

0116071 6071 0640 2190400 2190400 2190400

Х 7000 Х 2788410 2408420 0 0 379990 21923382.50 21890082.50 33300 0 0 21890082.50 24711792.5

0117130 7130 0421 79990 30000 49990 33300 33300 113290

0117310 7310 0443 49950 49950 49950 49950

0117322 7322 0443 256882.50 256882.50 256882.50 256882.5

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 21218800 21218800 21218800 21218800

0117680 7680 0490 20915 20915 20915

0117693 7693 0490 30000 30000 30000

Х 8000 Х 4528520 4528520 0 0 0 513900 0 513900 0 0 0 5042420

0118110 8110 0320 2139520 2139520 2139520

0118240 8240 0380 2389000 2389000 2389000

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

Економічна діяльність

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 
права на неї

Організація благоустрою населених пунктів

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

Інша діяльність



0600000 126700865 126700865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 135521515

0610000 126700865 126700865 80557220 14693330 0 8820650 755650 8065000 0 0 755650 135521515
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 109669365 109669365 70814070 12872180 0 8655650 655650 8000000 0 0 655650 118325015

0611010 1010 0910 3886800 3886800 2454350 385590 410000 410000 4296800

0611021 1021 0921 30424300 30424300 11150000 10901300 8109900 609900 7500000 609900 38534200

0611031 1031 0921 55553400 55553400 45535500 55553400

0611041 1041 0921 1960100 1960100 1960100

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 5574700

0611142 1142 0990 166000 166000 166000

0611160 1160 0990 879800 879800 650000 46300 879800

0611200 1200 0990 138250 138250 113305 45750 45750 45750 184000

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

0613140 3140 1040 741600 741600 741600

Х 4000 Х 12545450 12545450 7090000 1821150 0 165000 100000 65000 0 0 100000 12710450

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 113000 113000 113000

Х 5000 Х 2462300 2462300 1615000 0 0 0 0 0 0 0 0 2462300

0615011 5011 0810 148000 148000 148000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2224300 2224300 1615000 2224300
3700000 3291410 3291410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3291410
3710000 3291410 3291410 973500 32300 0 0 0 0 0 0 0 3291410

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 2034600 2034600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2034600

3719770 9770 0180 1856600 1856600 1856600

3719800 9800 0180 158000 158000 158000

3719820 9820 0180 20000 20000 20000

 235976703.64 217657503.64 121943105 25508275 18319200 34378210.90 24783110.90 9595100 0 0 24783110.90 270354914.54

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

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 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Культура і мистецтво

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

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

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 

Державне управління



Ратан АХМЕДОВМіський голова



(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

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

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 28 липня 2022 року № 222 "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 



Код Класифікації доходу 
бюджету/код бюджету Усього

1 3

41033900/99000000000 55,553,400

41051200/25100000000 222,070

41053900/ 25100000000 198,600

41058400/25100000000 95,622.50

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

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я 
послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку 

коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду/ Обласний бюджет Чернігівської області

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 
трансферту

1. Трансферти із загального фонду

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

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Корюківської 
міської ради  від 28 липня 2022 року № 222 "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)"  

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК



410539000/25532000000 348,940

Х 56,418,632.50

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

3719800 9800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 158000

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 1691600

Х Х УСЬОГО за розділом 1 2034600

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 
громади

УСЬОГО за розділом 1

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам



(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) 24027460.90

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 
Корюківської міської ради» Чернігівської 
області із впровадженням заходів 
теплореновації по вул.Шевченка, 98-а в 
м.Корюківка, Корюківського району, 
Чернігівської області.Корегування ПКД 2022 106100

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

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. 2022 700000

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки 2022 99950

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 300000

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

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 28 липня 2022 року № 222 "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



0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 
закладів

ПКД "Реконструкція існуючої системи 
забезпечення медичним киснем хірургічного 
відділення 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 існуючої системи 
забезпечення медичним киснем хірургічного 
відділення 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 95622.50

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 21218800

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 755650

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

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 45750

064030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2022 100000
Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 24783110.90 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



 

РОЗПОДІЛ

у 2022 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 71321715.90 46899505 24422210.90 23834610.90

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 10902000 10153000 749000 749000

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 1986400 1886450 99950 99950

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

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 210000 210000

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

"Програма соціальної підтримки учасників російсько-
української війни, антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців Корюківської міської 
ради на 2021-2023 роки"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого  скликання від 
15.12.2020 ( зі змінами рішення 
виконавчого комітету 
Корюківської міської ради від 
25.05.2022 № 154) 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 15284600 14984600 300000 300000

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 421000 421000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Програма відшкодування втритрат комунального підприємства 
"Корюківкаводоканал" за оснащення водопровідних вводів 
багатоквартирних житлових будинків Корюківської міської ради 
вузлами комерційного обліку води на 2022-2023 роки

Рішення тринадцятої сесії 
иКорюківської міської ради від 
30.06.2022 159710 159710

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 6337680 6290980 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 2190400 2190400

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

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги 
на території Корюківської територіальної громади на 2020-
2022 роки

Рішення тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 17.12.2019 256882.50 256882.50 256882.50

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

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
 та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, яким 

затверджено місцеву 
регіональну прогаму

Усього Загальний фонд

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 28 липня  2022 року № 222 "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



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

0117670 7670 0491
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 
"Корюківкаводоканал")

Рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради  від 
25.05.2022 № 135 20000000 20000000 20000000

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 
"Благоустрій")

Рішення виконавчого комітету 
Корюківської міської ради  від 
12.07.2022 № 197 66800 66800 66800

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

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 2139520 2139520

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 № 2389000 2389000

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

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально - економічного 
розвитку регіонів

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-
2024 роки

Рішення дев’ятої сесії 
Корюківської міської ради 
восьмого скликання від 
09.11.2021 158000 158000

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 № 90 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 73497490.90 49075280 24422210.90 23834610.90

Ратан АХМЕДОВМіський голова



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 223 

 

Про звіт про виконання бюджету  

Корюківської міської територіальної громади 

за І півріччя 2022 року 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 

ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Винести на чергову сесію Корюківської міської ради восьмого 

скликання для затвердження звіт про виконання бюджету Корюківської міської 

територіальної громади за І півріччя 2022 року: 

- по доходах бюджету Корюківської міської територіальної громади у сумі  

116 908,00 тис. гривень, в тому числі по доходах загального фонду у сумі                

115 758,20 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 1 159,8 тис. гривень; 

- по видатках бюджету Корюківської міської територіальної громади у 

сумі 99 813,00 тис. гривень, у тому числі по видатках загального фонду у сумі                    

87 582,70 тис. гривень та спеціального фонду у сумі 12 230,40 тис. гривень. 

 

2. Контроль за виконанням 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 рік  з 
урахув. змін

План на звітний 
період Виконано

% до 
призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 179450.0 83580.0 79936.4 95.6

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 118900.0 57045.0 59764.9 104.8

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118900.0 57045.0 58113.9 101.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0.0 1651.0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 9320.0 3810.0 3493.9 91.7
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 10940.0 4440.0 2001.1 45.1
18000000 Місцеві податки 40290.0 18285.0 14676.5 80.3

18010000 Податок на майно 23175.0 10630.0 8109.1 76.3

18050000 Єдиний податок  17115.0 7655.0 6567.4 85.8
20000000 Неподаткові надходження 2250.0 975.7 889.4 91.2
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50.0 20.0 52.5 В/100
21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 50.0 20.0 52.5 В/100

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            2170.0 940.7 777.2 82.6
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1555.0 675.0 619.0 91.7

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 600.0 260.0 153.2 58.9

22090000 Державне мито  15.0 5.7 5.0 87.7
22130000 Орендна плата за водні обєкти 0.0 0.0 0
24000000 Iншi неподаткові надходження 30.0 15.0 59.7 В/100
24060000 Інші надходження  30.0 15.0 59.7 В/100

Разом власних доходів 181700.0 84555.7 80825.8 95.6
40000000 Офіційні трансферти 56323.0 35300.9 34932.4 99.0
41000000 Від органів державного управління 56323.0 35300.9 34932.4 99.0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55553.4 34760.8 34760.8 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 222.1 97.4 77.8 79.9

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 547.5 442.7 93.8 21.2
Разом доходів по загальному  фонду 238023.0 119856.6 115758.2 96.6

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 265.0 126.8 63.3 49.9

19000000 Інші податки і збори 265.0 126.8 63.3 49.9
20000000 Неподаткові надходження 9047.9 4524.0 1096.5 24.2
24000000 Інші неподаткові надходження 0.0 0 7.6
25000000  Власні надходження бюджетних установ 9047.9 4524.0 1088.9 24.1
30000000 Доходи від операцій з капіталом  700.0 700.0 0.0 0.0
50000000 Цільові фонди 0.0 0.0 0.0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10012.9 5350.8 1159.8 21.7
40000000 Офіційні трансферти 0.0 0.0 0.0

Разом доходів по спеціальному фонду 10012.9 5350.8 1159.8 21.7
ВСЬОГО ДОХОДІВ 248035.9 125207.4 116918.0 93.4

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради  від 28 липня 2022 року № 223
"Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської 
територіальної громади за І півріччя  2022 року"

Виконання  бюджету Корюківської міської територіальної громади  за  І півріччя 2022 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2022 рік 

(із внесеними 
змінами)

Бюджет на І 
півріччя  2022 року 

(із внесеними 
змінами)

Виконано
% до  

призначень на 
звітний період

% до  річних 
призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 27097.7 14697.1 10548.6 71.8 38.9
1000 Освіта 133372.5 84590.3 48777.8 57.7 36.6
2000 Охорона здоров’я 10588.0 8368.0 5504.0 65.8 52.0
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 16373.0 8607.6 6980.2 81.1 42.6

3050
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 198.6 93.8 74.2 79.1 37.4

3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення 50.0 50.0 0.0 0.0

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 1110.6 588.0 336.9 57.3 30.3

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) 741.6 741.6 0.0

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 210.0 130.0 79.6 61.3 37.9

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 390.0 229.0 140.0 61.2 35.9
3240 Інші заклади та заходи 13672.2 6775.2 6349.4 93.7 46.4
4000 Культура і мистецтво 13045.5 8763.2 4362.7 49.8 33.4
5000 Фізична культура і спорт 2632.3 1731.1 889.5 51.4 33.8
6000 Житлово - комунальне господарство 25609.5 15721.3 6938.6 44.1 27.1

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства 133.6 133.6 0.0 0.0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ, організацій житлово - 
комунального господарства 15682.0 8133.2 5357.7 65.9 34.2

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6625.9 4286.5 632.4 14.8 9.5

6070
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги 3168.0 3168.0 948.6 29.9 29.9

7000 Економічна діяльність 2788.4 2676.9 106.1 4.0 3.8
7130 Здійснення заходів із землеустрою 80.0 80.0 0.0 0.0

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 300 200 49.9 25.0 16.6

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 2100 2100 0.0

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету 
в сільській місцевості 227.5 227.5

7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 80.9 69.4 56.2 81.0 69.5

8000 Інша діяльність 3400.5 3400.5 1688.4 49.7 49.7

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 1711.5 1711.5 1359.3 79.4 79.4

8240 Заходи та роботи з територіальної оборони 1698.0 1689.0 329.1 19.5 19.4
Разом  по загальному фонду 234907.3 148555.9 85796.1 57.8 36.5

Міжбюджетні трансферти 1806.6 1806.6 1786.6 98.9 98.9
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1786.6 1786.6 1786.6 100.0 100.0

9820

Субвенція з місцевого бюджету держаному 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 державній незалежності 
України, її тнриторіальній цілісності 20.0 20.0 0.0 0.0
Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 236713.9 150362.5 87582.7 58.2 37.0
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 180.0 90.0 0.0 0.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 26900.7 12230.4 45.5 45.5

Видатки за рахунок власних надходжень 
бюджетних установ 9047.9 990.3 10.9 10.9
Бюджет розвитку 17305.6 11240.1 65.0 65.0

7130 Здійснення заходів із землеуствою 33.3

8340
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 513.9 0.0 0.0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40.4 14.7 0.0 0.0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 263614.7 150362.5 99813.0 66.4 37.9

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 220.4 104.7 0.0 0.0 0.0

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 224 

 

Про передачу продуктів харчування  
 

З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, у зв’язку із введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі», ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду на передачу з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг (батьківська плата), що 

надаються закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

згідно з функціональними повноваженнями, та невикористаних Сядринською 

ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської ради Чернігівської області у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України, на баланс Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області на загальну суму                

3 641,99 грн (три тисячі шістсот сорок одна гривня 99 коп.) у відповідності до 

переліку, що додається.  

 

2. Передачу продуктів харчування оформити відповідним актом 

приймання-передачі. 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 28.07.2022 року № 224 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти, та кошти, отримані від 

платних послуг (батьківська плата), що надаються закладами загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради, невикористаних Сядринською 

ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської міської ради Чернігівської області у зв’язку із 

введенням воєнного стану на території України, на баланс Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області 

 

№ 

з/п 

Найменування 

продуктів харчування 

Кіль-ть 

продуктів 

(бюджетні 

кошти) (кг) 

Вартість 

(бюджетні 

кошти) 

(грн) 

Кіль-ть 

продуктів 

(батьківська 

плата) (кг) 

Вартість 

(батьківська 

плата) 

(грн) 

1. Філе куряче 4,320 507,31 2,130 261,99 

2. Риба хек 1,000 71,04 3,500 267,11 

3. Масло 1,300 286,71 5,100 1133,03 

4. Мандарини 4,800 210,00 - - 

5. Сік 8,600 368,88 12,400 535,92 

 Загальна кількість/ 

вартість 

20,020 1443,94 23,130 2198,05 

 Всього    3641,99 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 225 

 

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», керуючись 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 Наумівського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 15.07.2022 року № 18, що додається. 

 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

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

18.07.2022 року № 19-22, що додаються. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова           Ратан АХМЕДОВ 

 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 226 

 

Про погодження цін на  

лісопродукцію та пиломатеріали 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 25.07.2022 року № 63 

та додані до нього матеріали, відповідно до абз. 2 пп. 5.1. п. 5 «Права та 

обов’язки підприємства» Статуту РКСЛП «Корюківкаліс», керуючись ст. 28 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

        

1. Погодити з 01 серпня 2022 року ціни на лісопродукцію та 

пиломатеріали, що реалізуються Районним комунальним спеціалізованим 

лісогосподарським підприємством «Корюківкаліс» (додаються). 

1.1. Вважати таким, що втратило чинність з 01 серпня 2022 року рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.02.2022 року № 48 «Про 

погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 227 

 

Про погодження тарифу на  

платну послугу 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 13.07.2022 року                

№ 03-05/321 та додані до нього матеріали, керуючись п. 30 Розділу І «Послуги, 

що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і 

комунальними закладами охорони здоров’я» Переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах, що затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138, ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

        

1. Погодити тариф на платну послугу «Проведення навчальних занять при 

стажуванні лікарів-інтернів», що надається Комунальним некомерційним 

підприємством «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської 

міської ради, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 228 

 

Про втрату чинності рішення  

виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання ВОКМтаС Корюківської міської ради від 

27.07.2022 року № 01-11/326 щодо списання продуктів харчування у зв’язку з 

закінченням терміну придатності, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 12 липня 

2022 року № 202 «Про передачу продуктів харчування» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 
 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 229 

 

Про роботу зі зверненнями громадян 
 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Н.П., з метою удосконалення роботи зі 

зверненнями громадян, забезпечення реалізації громадянами їх 

конституційного права на звернення, керуючись Законом України «Про 

звернення громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській 

міській раді за І півріччя 2022 рік прийняти до відома (додається). 

2. Керівництву міської ради, комунальних закладів, підприємств, установ 

та організацій: 
- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях; 

- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради: 

- забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, 

надавати працівникам міської ради, комунальних закладів, підприємств, 

установ та організацій консультативну, методичну допомогу в роботі зі 

зверненнями громадян; 

- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради 

інформації щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 

 



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. 

 

 

Міський голова         Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 липня 2022 року м. Корюківка № 230 

 

Про надання дозволу на підключення  

до централізованої мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 25.07.2022 року            

№ 127, від 27.07.2022 року № 129, 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 житлових будинків: 

1.1.  По вул. Українська, буд. 51 в м. Корюківка, власник – Гудимова Ганна 

Василівна. 

1.2. По вул. Дудка, буд. 96 в м. Корюківка, власник – Жудік Микола 

Федорович. 

1.3. По вул. Незалежності, буд. 48 в м. Корюківка, власник – Кириченко 

Валерія Олексіївна. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених об’єктів до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власників житлових будинків, до яких 

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. 

 

 

Міський голова                                                       Ратан АХМЕДОВ 
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