
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 09.12.2022 р. № 145 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд 

засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 

на 13.12.2022 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програм. 

2. Про перерозподіл видатків. 

3. Про програми Корюківської міської ради. 

4. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000). 

5. Про затвердження дефектного акту та зведеного кошторисного 

розрахунку. 

6. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

7. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

8. Про надання допомоги на поховання. 

9. Про преміювання. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка                           № 406 

 

Про внесення змін та  

доповнень до Програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

– головного бухгалтера Корюківської міської ради Кожеми О.М., керуючись ст. 

27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного 

бухгалтера Корюківської міської ради Кожеми О.М., прийняти до відома.  

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ, а саме: 

2.1.  Викласти пункт 9 Паспорту Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки в наступній редакції:  

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, всього: 

130 000,00 грн., в т.ч.: 

2021 рік – 30 000,00 грн 

2022 рік – 40 000,00 грн 

2023 рік – 60 000,00 грн 

 

2.2.  Розділ 6. «Строки та етапи виконання Програми» викласти в наступній 

редакції: 

«  

6. Строки та етапи виконання Програми 

Джерела фінансування Всього  



Міський бюджет - 130000,00 грн                                                 »  

 

3.  Внести зміни та доповнення до Програми запобігання та протидії 

домашньому насильству на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 3-10/VІІІ, а саме: 

3.1.  Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакцїї: 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:  

в т.ч. кошти державного бюджету   

900,000 тис.грн 

 

 

26,848 тис.грн 

 

4. Внести зміни та доповнення до Програми сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 10 травня 2022 року № 101 (зі змінами), а саме: 

4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, грн., в т.ч.: 

2022 рік 2023 рік 

10 390 028,51  10 000 000,00 

7.1. за рахунок коштів міського бюджету  8 000 000,00  10 000 000,00 

7.2. за рахунок залишку коштів субвенції на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на 
01.01.2022 року 

227 505,00  - 

7.3. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на 01.01.2022 року 
1 140 441,28  - 

7.4. за рахунок залишку коштів субвенції на 

створення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на 01.01.2022 року 

722 081,23  - 

7.5. за рахунок залишку коштів субвенції на 

розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки, що 

утворився на 01.01.2022року 

300 001,00 - 

 



4.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2023рік» до Програми викласти в новій редакції, що додається. 

 

5. Внести зміни та доповнення до Міської програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2019-2024 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про 

затвердження міських програм», а саме: 

5.1. Викласти пункт 8 паспорту Міської програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської 

міської ради на 2019-2024 роки в наступній редакції: 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів 

необхідний для 

реалізації 

програми, 
тис.грн, у тому 

числі:  

Всього 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

225528,130 25000,0 30000,0 35528,130 40000,0 45000,0 50000,0 

 кошти 

міського 

бюджету 

225000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 50000,0 

 кошти 

державного 

бюджету  

528,130   528,130    

5.2.  Додаток до Програми «Забезпечення зміцнення матеріально-технічної 

бази підприємств комунальної власності» викласти в новій редакції, що 

додається.  

 

6. Внести зміни та доповнення до Програми призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік, 

затвердженої рішенням п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 29.09.2022 року № 2-15/VІІІ, а саме:  

6.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього: 

300,0 тис. грн. 

 

 

6.2.  В пункті 7 «Фінансове забезпечення Програми» в абзаці 2 цифри «240,0 

тис.грн» замінити цифрами «300,0 тис.грн». 

 

7. Внести зміни та доповнення до Програми соціальної підтримки учасників 

російсько-української війни, антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ «Про затвердження міських 



Програм» (зі змінами, рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 25 травня 2022 року №154), а саме: 

7.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, 

в т.ч. по роках: 

790,0 тис.грн 

2021 рік – 40,0 тис. грн 

2022 рік – 250,0 тис. грн 

2023 рік – 500,0 тис. грн 

   

8. Подати дане рішення на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

9. 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 13 грудня 2022 року № 406 
 

«Додаток  

до Міської програми  розвитку 

житлово-комунального господарства 

та благоустрою населених пунктів  

Корюківської міської ради на 2019-2024 роки 

 

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності 

 

                  тис.грн. 

№ 

п/п 

Найменування заходу Джерела 

фінансування 

Всього  

витрати 

 

У тому числі за роками Відповідальний за 

виконання заходу 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Придбання спеціалізованої 

та іншої техніки і 

обладнання комунальному 

підприємству «Благоустрій» 

міський 

бюджет  

 

2042,0    805,0 641,0 596,0 Корюківська міська 

рада, КП 

«Благоустрій» 

державний 

бюджет 

 

528,13   528,13    

Всього 

 

 2570,13   528,13 805,0 641,0 596,0  

 

Секретар міської ради             Анастасія ПЛЮЩ 

» 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13 грудня 2022 року № 406 

 

«Додаток 1  

            до Програми сприяння територіальній 

обороні та заходів національного спротиву 

Корюківської міської територіальної  

громади на 2022-2023 рік  

 

ЗАХОДИ 

з реалізації Програми сприяння територіальній обороні та заходів національного  

спротиву Корюківської міської територіальної громади на 2022-2023 рік  

 
№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

1.  Надання субвенції з бюджету 

Корюківської міської територіальної 

громади державному, місцевому 

бюджетам на забезпечення заходів та 

робіт з територіальної оборони та 

підвищення обороноздатності 

України: 

- Корюківська районна державна 

адміністрація; 

 

- Чернігівська обласна державна 

адміністрація  

 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація, Корюківська районна 

державна адміністрація 

У межах затверджених 

обсягів субвенції на 

відповідний рік. 

 

 

1 746 600,00 грн. (за 

рахунок коштів міського 

бюджету); 

2 200 000,00 грн., в т.ч.: 

1 500 000,00 грн. (за 

рахунок коштів міського 

бюджету) 

700 000,00 грн. (за рахунок 

залишку коштів освітньої 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної політики 

у сфері підвищення 

обороноздатності держави  



№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 
субвенції, що утворився на 

01.01.2022 року) 

2.  Оплата послуг гарячого харчування  Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади  

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення створення 

сприятливих умов для 

організації харчування  

3.  Організація та здійснення заходів і 

робіт з територіальної оборони 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

 



№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці Фінансове забезпечення 

Результат 

впровадження 

1 2 3 4 5 

4.  Організація взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, 

громадянами, волонтерськими та 

громадськими організаціями з 

метою забезпечення гуманітарної 

та іншої допомоги населенню 

громади, відновлення 

життєдіяльності громади  

 

 

Керівництво міської ради, 

головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади, 

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади, недопущення 

гуманітарної катастрофи 

5.  Придбання предметів, матеріалів (у 

тому числі будівельних) та 

обладнання, відновлювальні роботи, 

реконструкція, капітальний та 

поточний ремонт об’єктів 

комунальної власності Корюківської 

територіальної громади з метою 

попередження або ліквідації 

наслідків російської військової 

агресії 

 

 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді, 

забезпечення 

життєдіяльності населення 

та функціонування 

об’єктів інфраструктури 

6.  Придбання та ремонт комунальної 

техніки, у тому числі для зведення 

укріплень, ліквідації руйнувань від 

авіа- та ракетних ударів тощо 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді   



7.  Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв по розміщенню 

евакуйованих громадян та 

внутрішньо переміщених осіб в 

закладах комунальної власності 

Корюківської територіальної 

громади 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

Забезпечення 

життєдіяльності населення 

та функціонування 

об’єктів інфраструктури 

8.  Ритуальні послуги, послуги з 

доставки в морг померлих та 

загиблих громадян, та з моргу до 

кладовища померлих та загиблих 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

9.  Пально-мастильні матеріали, 

транспортні послуги та інші 

платежі, пов’язані з 

вивезенням/перевезенням громадян 

та гуманітарних вантажів, у тому 

числі завантаження/розвантаження 

таких вантажів 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді,  

захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади 

10.  Проведення робіт та послуг з 

обстеження пошкоджених об’єктів 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 



11.  Капітальний та поточний ремонт 

конструкцій дахів та покрівель 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади 

12.  Проведення робіт та придбання 

товарів під час воєнного стану, у 

тому числі закупівля джерел 

аварійного електропостачання та 

забезпечення мобільних 

теплогенераторів (модульних 

котелень на альтернативному, 

відмінному від природного газу, 

паливі, та комплектуючих матеріалів 

до них) 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді,  

забезпечення 

життєдіяльності населення 

та функціонування 

об’єктів інфраструктури 

13.  Ремонт зовнішніх та внутрішніх 

інженерних мереж та систем, 

зокрема теплопостачання, 

газопостачання, водопостачання, 

водовідведення, опалення, 

електричних мереж, 

оптоволоконних мереж та мереж 

відеозв’язку 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді,  

забезпечення 

життєдіяльності населення 

та функціонування 

об’єктів інфраструктури 

14.  Евакуація/вивезення/переміщення 

цивільного населення із місцевості, 

де ведуться бойові дії, та 

небезпечних територій у безпечні 

місця, зокрема на оплату 

транспортних послуг, пально-

мастильних матеріалів, 

облаштування місць розміщення 

громадян, які у зв’язку з бойовими 

діями залишили місце 

проживання/перебування 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Захист і збереження життя 

та здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади, недопущення 

гуманітарної катастрофи. 



15.  Вивезення сміття та ліквідація 

сміттєзвалищ, у тому числі 

самовільних 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

16.  Послуги, роботи та інші заходи з 

облаштування блок-постів, 

спостережних пунктів, захисних 

споруд, вогневих позицій, у тому 

числі придбання предметів та 

матеріалів 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

17.  Забезпечення утримання в 

готовності до використання за 

призначенням та експлуатація 

захисних споруд цивільного захисту 

(сховища, укриття, тощо), 

балансоутримувачами яких є 

заклади, організації та підприємства 

комунальної власності Корюківської 

територіальної громади 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку,  захист і 

збереження життя та 

здоров’я громадян на 

території Корюківської 

громади 

18.  Забезпечення безперебійної роботи 

підприємств критичної 

інфраструктури  Корюківської 

територіальної громади  та об’єктів 

житлово-комунального господарства 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

 

Забезпечення належних 

умов життєдіяльності 

населення та 

функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури  

у громаді 



19.  Підготовка інфраструктури міста до 

опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов для функціонування 

об’єктів інфраструктури у 

громаді 

20.  Формування резерву пально-

мастильних матеріалів, у тому числі 

закупівля ємностей та витрати на 

забезпечення їх розміщення, 

зберігання та використання 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов для  формування 

резерву пально-

мастильних матеріалів 

21.  Інші заходи, пов’язані із 

забезпеченням життєдіяльності   

Корюківської територіальної 

громади   в умовах правового 

режиму воєнного стану 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради,  інші 

підприємства, установи та 

організації 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

22.  Придбання предметів і матеріалів 

для облаштування пунктів 

незламності для  забезпеченням 

життєдіяльності   Корюківської 

територіальної громади   в умовах 

правового режиму воєнного стану 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади,  

комунальні підприємства 

Корюківської міської ради 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади, 

інших джерел 

фінансування, не 

заборонені чинним 

законодавством України 

Забезпечення належних 

умов підтримання безпеки 

та порядку у громаді 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

   Заступник міського голови 

   з питань діяльності  

   виконавчих органів ради                                                                                                                       Олександр БИКОВ» 

 

» 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 

23.  Придбання легкового автомобіля б/в 

для забезпечення потреб 

територіальної оборони 

Головні розпорядники коштів 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади 

У межах затверджених 

обсягів у бюджеті 

Корюківської міської 

територіальної громади 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної 

політики у сфері 

підвищення 

обороноздатності держави 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 407  

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 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)», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» в сумі 800 000,00 грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 200 000,00грн.; 

- по КПКВКМБ 0116071 «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 обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання)» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 868 200,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» в сумі 56 000,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 



- по КПКВКМБ 0116012 «Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 240 000,00 грн та по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 199 200,00 грн для придбання 

матеріалів та оплату послуг з поточного ремонту котельні за адресою:                                        

м. Корюківка, вул. Шевченка, 80. 

 

3. Збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету Корюківської 

міської територіальної громади, а саме: 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в 

сумі 1 000 000,00грн. для придбання автомобіля. 

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 429 000,00 грн Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» в сумі 56 000,00 грн. 

 

4. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні 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)». 

 

5. 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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 408 

 

Про програми Корюківської міської ради 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головного бухгалтера Корюківської міської ради Кожеми 

О.М., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Бикова О.М., начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головного бухгалтера Корюківської міської ради Кожеми О.М. 

прийняти до відома.  

 

2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду та 

затвердження проєкти наступних програм, що додаються: 

2.1. Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради на 2023 – 2025 роки. 

2.2. Програма стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Корюківській громаді на 

2023-2025 роки. 

2.3. Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки. 

2.4. Програма компенсації затрат Коимунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 

2023 рік. 



2.5. Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного 

фонду Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на 

2023-2025 роки. 

2.6. Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного 

фонду Корюківської житлово-експлуатаційна контори на 2023-2025 роки. 

2.7. Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного 

фонду Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 

2023-2025 роки. 

2.8. Програма розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2023-2025 роки. 

 

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 13.12.2022 року № 408  

        

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради 

на 2023 -2025 роки 

(проєкт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна лікарня» Корюківської міської 

ради на 2023 -2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської 

ради 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України,  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

«Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», 

«Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» 

3. Розробники Програми Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської 

ради 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської 

ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

52 200,0 

 

2023 рік – 19 200,0 

2024 рік – 16 000,0 

2025 рік – 17 000,0 

 

 



 

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

 

Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-

економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, 

має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної 

безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного 

добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в 

цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з 

невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають 

зусиль для його збереження та зміцнення. 

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я і надалі залишається 

наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств 

населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, 

підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до 

здорового способу життя населення та покращення 

демографічної ситуації. 

Вторинний рівень надання медичної допомоги на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади забезпечує Комунальне 

некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, є важливою складовою системи охорони здоров'я. 

Поточний стан здоров’я населення, який характеризується порівняно 

високими показниками захворюваності, смертності та інвалідності, особливо від 

неінфекційних захворювань, таких як онкологічні, серцево-судинні та 

цереброваскулярні захворювання, хвороби обміну речовин, обумовлює 

збільшення потреби населення у медичній допомозі на вторинному рівні, яку 

існуюча система задовольнити не в змозі. Відтак, виникає обʼєктивна потреба 

розвитку та вдосконалення системи медичної допомоги населенню на 

вторинному рівні. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги 

на вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих 

медичних послуг з врахуванням вимог для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Підприємство здійснює некомерційну діяльність спрямовану на досягнення 

соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, а також приймає 

участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я. 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, що наділено 

усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові 

операції через розрахунковий рахунок у управлінні державної казначейської 

служби та розрахункові рахунки в банку. 

Актуальність продовження і прийняття Програми продиктована 

необхідністю поліпшення якості надання та доступності вторинного рівня 

медичної допомоги населенню, поліпшення матеріально-технічної бази 

Підприємства, створення необхідних умов для перебування пацієнтів 

включаючи осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та 



роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичного обладнання, 

підвищення престижу праці працівників медичної галузі, покращення їх 

соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку 

комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, 

вирішення яких сприятимуть наданню вторинного рівня медичної допомоги 

населенню . 

Враховуючи впровадження заходів з реформування охорони здоров’я, 

забезпечення вимог щодо укладення договорів Підприємства з Національною 

службою здоров’я України, забезпечення можливості надання послуг, 

забезпечення лікарськими засобами понад Національний перелік основних 

лікарських засобів медикаментів, покращення матеріально-технічної бази та 

умов для надання медичної допомоги населенню, забезпечення заклад охорони 

здоров’я громади лікарськими кадрами  шляхом залучення перспективних 

молодих лікарів, а  також за рахунок випускників вищих медичних навчальних 

закладів, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки Підприємству 

Корюківською міською радою. 

        Концепція реформування передбачає створення належних відповідних умов 

для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на вторинному рівні. 

Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе 

лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, 

закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці 

працівників галузі охорона здоров’я. Досягнення даної мети можливе лише за 

умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а 

також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть 

надаватися комунальним некомерційним підприємством. 

Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської міської ради» здійснює медичне обслуговування 

не тільки населення Корюківської громади, а і усіх бажаючих. Потужність 

поліклінічних підрозділів закладу у 2022 році складає  360 (у 2021 році - 360) 

відвідувань в зміну, цілодобовий стаціонарний ліжковий фонд – 170 ліжок, 

денного стаціонару – 0 ліжок. 

За даними статистичної звітності за 10 місяців 2022 року,  враховуючи 

роботу в умовах воєнного стану та карантину по ковіду, у відділеннях стаціонару 

проліковано 3284 (у 2021 році - 4639) пацієнтів, в тому числі у відділенні 

анестезіології з ліжками інтенсивної терапії  415 пацієнтів, прийнято 174 (у 2021 

році - 228) пологів, в амбулаторно поліклінічних підрозділах проведено 914 (у 

2021 році -1285) оперативних втручань, стаціонарно проведено 900 (у 2021 році 

- 1181) оперативних втручань. Амбулаторні відвідування лікарів стоматологів 

склали  9031  (у 2021 році - 12851) відвідувань, лікарів інших спеціальностей 

31489 відвідувань. Проведено 6941 (у 2021 році - 9234) ультразвукових 

досліджень, 7956 (у 2021 році - 13364) ренгенологічних досліджень, 

ендоскопічних 457 (у 2021 році - 529), обстежень у кабінеті функціональної 

діагностики 3869 (у 2021 році - 5500), зроблено 179116 (у 2021 році - 251449) 

аналізів, в тому числі 55375 (у 2021 році - 75466) амбулаторних. Зазначені 

показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів 



підприємства та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної 

допомоги жителям ОТГ та пацієнтам інших ОТГ і міст. 

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на 

забезпечення прав громадян на якісну та доступну медичну допомогу на 

вторинному рівні, створення належних умов для перебування пацієнтів та роботи 

медичного персоналу. Забезпечується ефективне використання цілодобового та 

денного ліжкового фонду, впроваджуються сучасні діагностичні методики (усі 

види ультразвукових досліджень, цифрова рентгенографія, ендоскопічна 

діагностика, цілодобовий моніторинг ЕКГ та АТ, сучасні види лабораторних 

досліджень та ін.), лікувальні методики, забезпечуються заходи з профілактики 

та ранньої діагностики захворювань, надається невідкладна медична допомога 

на догоспітальному та госпітальному етапах, проводяться заходи з 

диспансерного нагляду за прикріпленим населенням.  

Вдалось значно покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове 

та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП «Корюківська 

центральна районна лікарня Корюківської міської ради». У 2021 році, згідно 

вимог НСЗУ, з метою підписання пакетів медичних гарантій і договору НСЗУ 

закуплено медичне обладнання на загальну суму 39407,241 тис.грн., в т.ч. за 

рахунок коштів міського бюджету – 1311,1 тис.рн. 

Це дало змогу підприємству підписати договір з НСЗУ з 06 лютого 2022 

року на фінансування по 19 пакетах медичних гарантій, а саме: 

- №3 Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;  

- №4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій;  

- №5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних 

умовах;  

- №7  Медична допомога при пологах;  

- №9 Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація 

пацієнтів в амбулаторних умовах;  

- №10 Мамографія;  

- №11  Гістероскопія;  

- №12  Езофагогастродуоденоскопія;  

- №13 Колоноскопія;  

- №15 "Бронхоскопія"; 

- №21  Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту 

людини (та підозрою на ВІЛ);  

- №22  Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок 

вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;  

- №23 "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям";  

- №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям"; 

- №31  Стаціонарна допомога пацієнта з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;  

- №34 "Стоматологічна допомога дорослим та дітям"; 

- №35 "Ведення вагітності в амбулаторних умовах"; 

- №42 Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення 



інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;  

- №47 Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного 

дня. 

Разом з тим, стан здоров'я населення та надання медичної допомоги на 

вторинному рівні потребують покращення. В громаді залишається складною 

демографічна ситуація, що пов'язана з щорічним зменшенням кількості 

населення в зв'язку з негативним природним приростом та порівняно високим 

рівнем смертності. Відмічається певний ріст показників інвалідності населення. 

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається погіршення стану 

здоров'я населення, що проявляється порівняно високими показниками 

захворюваності і поширеності хвороб, особливо хронічних неінфекційних 

захворювань, зокрема хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, 

цукрового діабету. Водночас, відмічається тенденція до погіршення стану 

здоров'я молоді, збільшується частота соціально небезпечних хвороб, у тому 

числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. 

На вторинному рівні надання медичної допомоги залишається низка 

питань, які потребують фінансування через відсутнє фінансування з НСЗУ, а 

саме: 

- забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов  

згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи 

медичного персоналу; 

- забезпечення лікарськими препаратами пільгових категорій населення;  

- забезпечення Підприємства лікарями; 

- проведення медичних оглядів громадян, що підлягають призову на  

строкову військову службу до лав Збройних сил України, військову службу за 

контрактом, або на збори для проведення медичного огляду і повторного огляду; 

- здійснення заходів матеріального стимулювання медичних працівників; 

- проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів, робіт з реконструкції 

та реставрації об’єктів, поточних ремонтних робіт приміщень структурних 

підрозділів; 

Прийняття Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна лікарня» Корюківської 

міської ради на 2022 -2025 роки (далі - Програма)   надасть можливість 

забезпечити ефективне фінансування розвитку системи охорони здоров`я, 

вдосконалити надання вторинної медичної допомоги населенню Корюківської 

територіальної громади на вторинному рівні. 

 

3. Мета Програми 

 
 

 Метою прийняття та реалізації Програми є: 

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 

населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування 

системи надання доступної і якісної медичної допомоги на вторинному рівні;  

- забезпечення надання невідкладної (екстреної) медичної допомоги 

населенню при нещасних випадках та гострих захворюваннях;  



- попередження окремих інфекційних захворювань; 

- заохочення материнства;  

- запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; 

контроль за охороною здоров’я дітей;  

- забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;  

- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних 

захворювань; 

- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на 

туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення 

профілактичних рентгенологічних досліджень; 

- об’єднання зусиль в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації 

та зміцнення матеріально – технічної бази КНП "Корюківська центральна 

районна лікарня», проведення робіт по капітальному ремонту, реконструкції та 

реставрації інших об’єктів, оснащення необхідним медичним обладнанням, 

проведенням поточних ремонтних робіт в структурних підрозділах закладу, 

благоустрій території та поліпшення умов праці працівників, що допоможе 

забезпечити населення якісними послугами на вторинному рівні з надання 

медичної допомоги;  

- підвищення кваліфікації медичних працівників, забезпечення 

інформаційного та кадрового ресурсу закладів вторинної допомоги громади; 

навчання на контрактній формі у вищих навчальних медичних закладах, 

підтримка в проходженні інтернатури потребуючих лікарів спеціалістів; 

- невідкладне забезпечення медичного закладу громади кадровим  

ресурсом, недопущення критичного дефіциту медичних кадрів в першу чергу 

лікарями-спеціалістами; при цьому, моніторинг кадрового ресурсу та 

прогнозування можливого критичного дефіциту спеціалістів за окремими 

напрямками та спеціальностями повинно проводитися постійно. 

-  підняття соціального захисту медичного працівника, престижу його  

праці в суспільстві вцілому і в громаді, зокрема, який би дозволив оптимально 

забезпечити заклад охорони здоров’я громади кваліфікованими медичними 

кадрами. 

 

4. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми; обсяги та 

джерела фінансування; строки виконання програми 

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем визначених Програмою є:  

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги; 

- підвищення мотивації праці працівників галузі охорона здоров’я;  

- удосконалення матеріально-технічної бази відповідно до світових 

стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, 

забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, а саме 

оснащення структурних підрозділів Підприємства медичною апаратурою, 

обладнанням та інструментарієм;  



- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та 

громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань 

профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань; 

- забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного 

призначення; 

- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і 

тривалості життя; 

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних 

ресурсів охорони здоров’я. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Корюківської міської територіальної громади та інших джерел 

фінансування не заборонених діючим законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

Прогнозовані суми фінансової підтримки наведені в додатку до Програми. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільного фінансування її складових. 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року, враховуючи 

підвищення тарифів, збільшення вартості послуг, матеріалів та інших вимог не 

заборонених чинним законодавством. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

  

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники  

 

Основними завданнями Програми є: 

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги 

шляхом зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази усіх структурних 

підрозділів Підприємства, придбання сучасного медичного обладнання, 

підтримання в належному стані нежитлових приміщень Підприємства; 

- здійснення заходів матеріального стимулювання працівників вторинного 

рівня надання медичної допомоги та підвищення їх соціального захисту;  

- проведення заходів, спрямованих на підвищення престижності професії 

медичних працівників; 

- забезпечення заклад охорони здоров’я лікарями; 

- організація навчання молоді (молодих чоловіків та жінок) в медичних 

університетах за контрактом з оплатою їх навчання та навчання фахівців/-ниць, 

які мають диплом спеціаліста/спеціалістки в інтернатурі; 

- забезпечення житлом лікарів, що є працівниками Підприємства; 

- забезпечення окремих груп населення пільговими лікарськими засобами за 

певними категоріями захворювання; 

- оплата капітальних та поточних ремонтних робіт, реконструкцій та 



реставрацій інших об’єктів, тощо; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечення оптимального 

температурного режиму та санітарних вимог для забезпечення належного рівня 

надання медичної допомоги ; 

- оплата зубного протезування пільговим категоріям населення (інвалідів 

війни), медичних оглядів військово-зобов’язаних та призовників; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищити ефективність роботи Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня»», сприяти подоланню 

несприятливих демографічних тенденцій на території громади; 

- поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити 

населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 

- підвищити якість надання медичних послуг; 

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на 

амбулаторному та стаціонарному етапах; 

- посилити кадровий потенціал вторинної ланки медичної галузі; 

- підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів; 

- покращити соціальну підтримку та матеріальне заохочення медичних 

працівників; 

- підвищити престиж медичного працівника; 

- покращити якісний склад кадрів працівників лікувального закладу за 

рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення 

молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, 

забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);  

- поглибити співпрацю з державними медичними закладами з метою 

створення системи безперервного підвищення кваліфікації медичних 

працівників  Підприємства; 

- забезпечити реформування фінансування системи охорони здоров'я; 

- забезпечити оптимальний температурний режим та інші умови згідно 

санітарних вимог для оптимального перебування пацієнтів та роботи медичного 

персоналу в структурних підрозділах Підприємства. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне 

виконання, протягом періоду дії Програми, покладається на адміністративно-

управлінський персонал КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради. 



З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                       Ратан АХМЕДОВ 

 

 
 



              Додаток 1 

              до Програми розвитку та фінансової 

              підтримки Комунального некомерційного 

              підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради 

на 2023-2025 роки    

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Програми розвитку та фінансової підтримки  Комунального некомерційного підприємства  

 «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради   

на 2023-2025 роки 
     

№ 

п/п 

Заходи 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оплата  вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв 

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

42  150,0 13 040,0 14 120,0 14 990,0 Стале функціонування 

закладу. Забезпечення 

оптимального  

температурного 

режиму та інших умов 

згідно санітарних 

вимог для 

комфортного 

перебування пацієнтів 

та роботи медичного 

персоналу 

2. Оплата зубного 

протезування 

пільговим категоріям 

населення (інвалідів 

війни) 

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

70,0 20,0 20,0 30,0 Створення умов 

доступності та 

реалізації вимог 

законодавства щодо 

забезпечення 

безоплатної 

стоматологічної 

допомоги 

3. Оплата за навчання в 

медичних 

університетах за 

контрактом  

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

300,0 90,0 100,0 110,0 Посилення кадрового 

потенціалу  



4. Забезпечення окремих 

груп населення 

пільговими 

лікарськими засобами 

за певними категоріями 

захворювання 

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

480,0 150,0 160,0 170,0 Покращення здоров’я 

даної категорії  

захворювання 

5.  Забезпечення 

утримання стану 

будівель, споруд та 

приміщень, інженерно-

технічних комунікацій 

КНП відповідно до 

чинних стандартів 

шляхом проведення 

капітальних та 

поточних ремонтів, 

реконструкцій та 

реставрацій об’єктів, 

тощо  

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

7200,0 5200,0 1000,0 1000,0 Утримання будівель, 

споруд та приміщень в 

стані відповідності і 

чинним стандартам їх 

експлуатації. 

Покращення умов  

перебування 

працівників,  

відвідувачів, 

збереження  

майна 

6. Встановлення та 

виплата додаткового 

матеріального 

заохочення лікарю-

неврапотологу та 

молодим лікарям у 

зв’язку з значним 

навантаженням та  

важкими умовами 

праці  

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

200,0 200,0   Забезпечення умов 

праці лікарів   

7. Придбання житла для 

лікарів  

Корюківська 

міська рада, КНП 

«Корюківська 

центральна 

районна лікарня» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

1800,0 500,0 600,0 700,0 Покращення 

укомплектованості 

лікарськими кадрами. 

Підвищення престижу 

медичного працівника 

ВСЬОГО 52200,0 19200,0 16000,0 17000,0  

 

 

Міський голова                         Ратан АХМЕДОВ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)  

в Корюківській громаді 

на 2023-2025 роки 

(проєкт) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2022 рік 

  



 

1. Паспорт 

Програми стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Корюківській громаді 

на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Законодавча база, дата , номер і 

назва розпорядчого документа 

про розроблення програми, 

нормативні документи 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

енергозбереження», «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку», «Про житлово-комунальні 

послуги», Постанова КМУ «Про 

затвердження Правил користування 

приміщеннями житлових будинків» 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Корюківська міська рада 

(апарат) 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Корюківська міська рада 

(апарат), ОСББ 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

 

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада (апарат), 

ОСББ 

7. Термін реалізації Програми  2023 - 2025 роки 

 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела не заборонені 

законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації Програми, всього, 

тис.грн. 

в т.ч.: міський бюджет 

 

 

3210,0 тис.грн. 

 

              2023 рік – 720,0 тис.грн. 

              2024 рік – 1120,0 тис.грн. 

              2025 рік – 1370,0 тис.грн. 

 

 

 

 



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

Програма стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Корюківській громаді на 

2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Цивільного кодексу 

України, Законів України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про місцеве 

самоврядування  в Україні та інших нормативно-правових актів.  

Обмеженість коштів та недоліки у системі надання комунальних послуг 

свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства громади 

необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних 

реформ, які дадуть змогу створити новий принцип експлуатації та розвитку 

житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне 

обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним 

власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту 

будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, 

розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для 

утримання комунальні послуги, стають об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (надалі - ОСББ). Створення ОСББ - ефективного 

власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість європейських країн. 

Станом на 01.01.2022 року в Корюківській громаді створено 5 об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (надалі - ОСББ).   

За період дії Програми 2020-2022 роках з міського бюджету було здійснено 

видатків на суму 292,8 тис.грн. (кошти виділялись на проведення ремонтних 

робіт будинків, закупівлю будівельних матеріалів для ремонту). 

ОСББ – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню 

їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і 

загального майна. ОСББ може бути створене у будинку з числа тих, хто 

приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.  

Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним 

майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової 

території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та 

інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх 

зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ. 

Члени ОСББ, які беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання 

житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання 

будинків та прибудинкової території, забезпечують своєчасне надходження 

коштів для сплати всіх платежів. 

Основною причиною, через яку мешканці будинків не проявляють у 

достатній мірі активності щодо створення ОСББ, є незадовільний стан будинків 

як цілісних майнових комплексів (покрівля, внутрішні мережі, фасад, 

прибудинкова територія та ін.). Власники квартир бояться залишитись без 

допомоги й наодинці з проблемами будинку.  



В умовах, коли ні держава, ні населення не спроможне нести тягар 

відповідальності за утримання житлового фонду і впровадження політики 

енергоощадності у цьому секторі, формування «організованого» власника в 

рамках ОСББ дає можливість реалізувати права власників житла. Мешканці 

житлових будинків, які об’єднані в ОСББ, мають шанс власноруч і на свій розсуд 

вирішувати зазначені вище завдання. Тому,  для вирішення проблем необхідно 

об’єднати зусилля та ресурси всіх зацікавлених сторін з метою вироблення 

єдиної стратегії з урахуванням інтересів і можливостей всіх партнерів.  

Громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю 

спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у 

благоустрій міста і вже не будуть знищувати те, що зробили власними зусиллями 

та за власні кошти. Чим більше буде активних свідомих громадян у нашій 

громаді, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є: 

- підтримка  та стимулювання самоорганізації й самостійного ефективного 

утримання житлових будинків їх мешканцями; 

-  покращення умов проживання та налагодження системного підходу до 

фінансування за бюджетні кошти часткового ремонту житлового фонду; 

- забезпечення умов для створення і сталого, ефективного функціонування 

ОСББ; 

- підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом 

формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг; 

- реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та 

альтернативного енергозабезпечення; 

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через 

стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; 

- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері. 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, основні 

завдання Програми, обсяги та джерела фінансування 

Програма спрямована на виконання таких завдань: 

 сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування; 

 проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків 

необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення 

відповідних навчань, тренінгів та семінарів; 



 надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках 

практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання  типових 

зразків установчих та реєстраційних документів; 

 підвищення кваліфікації працівників виконавчого апарату міської ради у 

галузі впровадження нових форм управління житловим фондом (зважаючи на 

важливу роль та участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради у процесі створення та діяльності ОСББ, 

необхідно підвищувати рівень їхньої кваліфікації у цій відносно новій та дуже 

важливій сфері впровадження новітніх форм управління житловим 

господарством, передачі багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ 

тощо); 

 забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ 

(співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть 

на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним 

житловим фондом; керівник об’єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг 

знань щодо управління будинком; значна кількість мешканців, які хочуть 

створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, такими 

знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення 

ОСББ); 

 фінансування робіт з поточного та капітального ремонту будинків, у яких 

створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення 

ОСББ є допомога ОСББ через надання фінансової допомоги з міського бюджету 

на поточні ремонти та співфінансування з міського бюджету робіт з  

капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку); 

 відшкодування тіла кредиту за залученими кредитами для ОСББ; 

 забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з 

міського бюджету. 

Найбільш дієвими способами стимулювання мешканців до створення ОСББ є: 

 надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з поточного ремонту та 

співфінансування капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням 

коштів з міського бюджету; 

 відшкодування з міського бюджету для ОСББ тіла кредиту за залученими 

кредитами; 

 сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних 

грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і 

міжнародних програмах підтримки громадської активності. 

 

Кошти, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на: 



 друк зразків установчих та реєстраційних документів, нормативно-

правових актів,  довідників, посібників, інших інформаційних матеріалів; 

 участь голів правлінь ОСББ, представників міської влади у тренінгах та 

навчальних семінарах, розміщення інформації в ЗМІ, тощо; 

• проведення поточного та капітального ремонту конструктивних елементів 

та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку (та/або купівля 

для цього необхідних матеріалів та обладнання): ремонт дахів, фасадів, входів, 

інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних послуг, 

облаштування прибудинкової території, ремонт, облаштування та встановлення 

дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, ремонт асфальтобетонного 

покриття прибудинкової території, тощо. 

 

Правила та механізм фінансової підтримки на проведення ремонту та 

співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ наведений в 

Додатку 1, Додатку 3 до Програми. 

У зв’язку з тим, що населення є на сьогодні найбільшим споживачем 

природного газу в громаді та у рамках реалізації даної Програми розроблено 

ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, 

який планується впровадити в 2023-2025 роках. Суть цього механізму полягає в 

тому, що міський бюджет відшкодовує позичальникам (ОСББ) 30%  тіла  кредиту 

за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження. 

Відповідно до цього механізму, відшкодування 30% тіла кредиту 

здійснюється на підставі договіру  про відшкодування % тіла кредиту,  

залученого  ОСББ на  здійснення енергозберігаючих заходів. 

Відшкодування 30% тіла кредиту для ОСББ здійснюється за кредитами, 

залученими на впровадження таких енергозберігаючих заходів з придбання: 

-  обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у 

тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньо 

будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального 

користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп 

(крім ламп розжарювання), патронів до них); 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 



- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), 

у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального 

користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них. 

Порядок відшкодування 30% тіла кредиту  за кредитами, залученими 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження 

енергозберігаючих заходів наведений в Додатку 8 до Програми.  

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету та 

інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року. 

 

5. Строки виконання Програми 

  

Програма виконується протягом 2023-2025 років. 
 

6. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 

Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 9 до програми. 

У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фонду 

та якість проживання громадян, активізовано об’єднання громад до вирішення 

власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створено 

сприятливе середовище у громаді. 

Результати виконання Програми: 

- підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян; 

- залучення громадян міста до вирішення місцевих проблем; 

- покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них; 

- стимулювання створення ОСББ для пошуку реального власника житла; 

- поширення механізму співфінансування ОСББ; 

-    цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання 

житлових будинків; 

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинку; 

- соціальна мобілізація мешканців; 

- покращення якості життя громади; 



- поліпшення фізичного стану житлового фонду громади; 

- збільшення кількості ОСББ; 

-    створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями 

громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-

комунального господарства; 

- організація надання фінансової підтримки ОСББ. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Корюківська 

міська рада та її виконавчий апарат. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 

загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що 

можуть мати місце в ході реалізації Програми,  допускається коригування 

заходів програми.  

Про результати використання коштів, ОСББ щороку до 01 лютого, що 

настає за звітним періодом, надає звіт (у письмові формі з додаванням копій 

підтверджуючих документів)  про виконання заходів Програми та цільове 

використання коштів в обсягах фінансування заходів Програми постійній комісії 

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

культурного розвитку. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

 

Правила надання фінансової підтримки  

на проведення ремонтів (та/або купівля необхідних матеріалів) 

 в будинках ОСББ та на прибудинковій території 

 

Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) згідно даної Програми можуть 

бути – ОСББ. Потенційний одержувач фінансової допомоги (підтримки) (надалі 

– ОФД) може одержати протягом року допомогу (підтримку) шляхом 

зарахування на свій розрахунковий банківський рахунок суми, що становить не 

більше максимальної величини допомоги (підтримки) (надалі – МВД), яка 

визначається за формулою та не перевищує 40,0 тис.грн.: 

 

МВД = БОД*КП*кСОФД*кетБ 

 

 Умовні позначення та терміни: 

МВД – максимальна величина допомоги; 

БОД – базова одиниця допомоги: 

базова одиниця допомоги становить 20% від мінімальної заробітної плати 

(встановленої Законом України «Про Державний бюджет» на відповідний рік у 

місячному розмірі) станом на дату звернення потенційного одержувача 

фінансової допомоги (підтримки). 

КП – кількість житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному 

будинку; 

кСОФД – коефіцієнт статусу одержувача фінансової допомоги (підтримки): 

2 – для новоутвореного ОСББ (діючого до 1 року на дату звернення по наданню 

допомоги (підтримки) по Програмі), котре  фактично здійснює управління та 

утримання будинком; 

1,75 – для діючого більше одного року  ОСББ (з дати звернення  по наданню 

допомоги (підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та 

утримання будинком; 

1,5 – для діючого два роки і більше (з дати звернення  по наданню допомоги 

(підтримки) по Програмі), котре фактично здійснює управління та утримання 

будинком. 

 

кетБ – коефіцієнт етажності будинків 

 

 2 – для 1-2 поверхових будинків; 

1,5 – для 3-5 поверхових будинків; 

1 – для більше 5 поверхових будинків. 



ОФД (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву на ім’я 

міського голови  (зразок наведено у Додатку 2), у якій зазначає: 

 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса); 

 опис проблематики, яку планується повністю або частково вирішити 

за рахунок фінансової допомоги (підтримки) по Програмі; 

 основні характеристики будинку (рік здачі в експлуатацію, кількість 

поверхів, кількість квартир, кількість під’їздів, тип покрівлі та ін.). 

ОФД до заяви додає: 

 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ; 

 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління);  

 орієнтовний кошторис витрат для вирішення описаної проблеми або 

реалізації пропонованих поліпшень будинку та/чи його прибудинкової 

території; 

 колективне звернення мешканців будинку (від представників не 

менше половини помешкань будинку), у котрому зазначаються: прізвище, 

ім’я, по-батькові, номер квартири, контактний телефон; 

 фотографії будинку та фото візуалізації проблеми (по можливості); 

 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у 

попередньому році); 

 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній 

казначейській службі України; 

 інші документи та інформацію, яку вважає за необхідне подати ОФД. 

Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи 

передаються на вивчення до відділів  виконавчого комітету Корюківської міської 

ради відповідного профільного спрямування.  

Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні  

виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне 

рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно 

даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки 

одержувачів фінансової допомоги (підтримки). 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 



   ДОДАТОК 2 

Зразок  звернення ОФД 

        Міському голові  

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

Заява 

Опис проблеми (для прикладу): 

У будинку вкрай зношена система холодного водопостачання та водовідведення, 

яка потребує термінового поточного ремонту (заміни). 

На прибудинковій території будинку відсутній сучасний дитячий майданчик, а 

існуючі елементи діючого дитячого майданчика потребують суттєвого 

поточного ремонту та заміни. 

Частина фасаду нашого будинку є у незадовільному стані і потребує термінового 

поточного ремонту . 

Просимо надати фінансову підтримку будинку за адресою ________________ 

для вирішення вищезазначеної проблеми. 

Основні характеристики будинку: 

 рік здачі в експлуатацію - ______; 

 кількість поверхів - _____; 

 кількість квартир - _____; 

 кількість під’їздів - ____; 

 тип покрівлі - _____. 

 та інше. 

До заяви додаємо: 

1. Копії установчих та реєстраційних документів ОСББ. 

2. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління). 

3. Орієнтовний кошторис витрат для вирішення вищевказаної проблеми. 

4. Фото матеріали. 

5. Звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік. 

6. Банківські реквізити ОСББ. 

Дата          ________________ П.І.П. 

 



ДОДАТОК 3 

Правила надання співфінансування робіт   

з капітального ремонту будинків ОСББ 

 

Реалізація завдань Програми полягає у забезпеченні на умовах співфінансування 

капітального ремонту житлового фонду  ОСББ, а саме: 

 

90% від загальної кошторисної вартості робіт, заходів з капітального ремонту – 

це кошти міського бюджету, решта 10 % - власні кошти об’єднання. 

Для отримання фінансової підтримки (у вигляді співфінансування робіт з 

капітального ремонту будинків) з міського бюджету одержувач фінансової 

допомоги (в особі керівника ОСББ або уповноваженої ним особи) подає заяву на 

ім’я міського голови  (зразок наведено у Додатку 4 до Програми), у якій 

зазначає: 

 свої контактні дані (адреса, телефон, електронна адреса). 

До заяви додається: 

 статут ОСББ; 

 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ; 

 протокол загальних зборів за формою, затвердженою наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.08.2015 року № 203; 

 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління);  

 проектно-кошторисну документацію з експертним звітом щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому 

проекту; 

 звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік (за умови обслуговування заявником будинку у 

попередньому році); 

 реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній 

казначейській службі України. 

ОСББ за власні кошти замовляє (виготовляє) проектно-кошторисну 

документацію та державну експертизу кошторисної частини проекту. 

Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи 

передаються на вивчення до відділів  виконавчого комітету Корюківської міської 

ради відповідного профільного спрямування.  

Одержувачі фінансової допомоги (підтримки) визначаються на засіданні  

виконавчого комітету. За результатами засідання якого, готується відповідне 

рішення. Після прийняття рішення, міська рада (як розпорядник коштів згідно 

даної Програми), проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки 

одержувачів фінансової допомоги (підтримки). 



Кошти з міського бюджету на співфінансування капітальних ремонтів 

використовуються на: 

- капітальні ремонти покрівель; 

- капітальні ремонти міжпанельних стиків; 

- капітальні ремонти підвалів, цоколів; 

- капітальні ремонти мереж водопостачання, каналізації, опалення; 

- капітальні ремонти електропостачання. 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 4 

        Міському голові  

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

 

Заява 

Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2023-2025 роки». 

До заяви додається: 

1. Статут ОСББ. 

2. Копії установчих та реєстраційних документів. 

3. Протокол загальних зборів. (взірець наведений у Додатку 5 до 

Програми)  

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

(рішення установчих/загальних зборів про обрання голови правління).  

5. Проектно-кошторисну документація з експертним звітом щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому 

проекту. 

6. Звіт про стан надходження та використання коштів по будинку за 

попередній рік. 

7. Банківські реквізити ОСББ. 

 

Дата         ________________ П.І.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 ДОДАТОК 5 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва  
та житлово-комунального  

господарства України 

25.08.2015  № 203 

 

ПРОТОКОЛ  

зборів співвласників багатоквартирного будинку  

 

за місцезнаходженням_________________________________________________ 
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого  

проводяться збори) 

 

 

 

 

____ 20__ р. 

(найменування населеного пункту) 
 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

м

 

 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 

___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 

багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2. 

 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 

співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові 

приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2. 
(заповнюється в разі проведення письмового опитування). 
 
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

 
 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 
 

 
 

              (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного) 
 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

 

Питання порядку денного: ___________________________________________ 

 

(порядковий № та зміст питання порядку денного) 
  

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:  

 

Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 
 



№ 

з/п 

№ квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

співвласника або 

його представника 

та 

документ, що 

надає 

представнику 

повноваження на 

голосування 

Документ, 

що  

підтверджує 

право 

власності на 

квартиру/ 

нежитлове 

приміщення 

Результат 

голосування  

(«за», «проти», 

«утримався») 

Підпис 

співвласника 

(представни-

ка) 

Примітки 

        

        

        

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть 

участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу 

позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання 

порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки). 
 

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів 

співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося): 
за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить _________ м2; 

проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить _________ м2; 

утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить _________ м2. 

 

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято). 
 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання 

порядку денного. 
 

IV. ДОДАТОК  

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого 

частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності 

у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані  

на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування). 
 
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 6 



 

Порядок 

відшкодування 30% тіла кредиту  за кредитами, 

 залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків  

на впровадження енергозберігаючих заходів 

 

 1. Порядок відшкодування 30% тіла кредиту за кредитами, залученими 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження 

енергозберігаючих заходів, (далі –Порядок) визначає механізм використання 

коштів, передбачених в міському бюджеті для відшкодування 30% тіла кредиту 

за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими 

кредитами, що надаються ОСББ  на впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

 2. Відшкодування 30% тіла кредиту передбачається за кредитами, 

залученими на термін до 3-х років. 

3. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється на підставі договору (Додаток 

8 до Програми) про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення 

енергозберігаючих заходів. Договір укладається між головним розпорядником 

коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів з 

енергозбереження та ОСББ. 

4. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється за кредитами, залученими на 

впровадження енергозберігаючих заходів з придбання: 

-  обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у 

тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньо 

будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального 

користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп 

(крім ламп розжарювання), патронів до них); 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 



- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), 

у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального 

користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них. 

5. Для отримання відшкодування з міського бюджету 30 % тіла кредиту на 

впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ необхідно надати наступні 

документи: 

- заяву на участь у Програмі за формою згідно Додатку 7; 

- копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою (завіреного 

відповідно до законодавства); 

- кошторисний розрахунок вартості заходу, документів, які підтверджують 

сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання; 

- акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура; 

- реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній казначейській 

службі України. 

Відповідно до резолюції міського голови, заява та подані до неї документи 

передаються на вивчення до відділів  виконавчого комітету Корюківської міської 

ради відповідного профільного спрямування.  

Одержувачі коштів визначаються на засіданні  виконавчого комітету. За 

результатами засідання готується відповідне рішення. Після прийняття рішення, 

міська рада  укладає договір про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ 

на здійснення енергозберігаючих заходів  (Додаток 8 до Програми) та проводить 

перерахунок визначеної суми коштів на рахунки ОСББ. 

           Підставою для перерахування коштів на відшкодування % тіла кредиту є: 

 рішення виконавчого комітету міської ради про відшкодування частини 

суми кредиту, залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів; 

 договір про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення 

енергозберігаючих заходів; 

 платіжне доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який 

нарахована частина суми кредиту та довідка з кредитно-фінансової 

установи про нараховану і сплачену ОСББ  частину суми кредиту за певний 

період. 

     Головний розпорядник коштів має право припинити виплату відшкодування 

частини суми кредиту у випадку порушень ОСББ умов кредитного договору. 

       Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів 

та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору; позичальникам, 

яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію. 

       Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів 

ОСББ, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки-



фактури, договори купівлі-продажу або документи,  що підтверджують сплату 

коштів за придбаний товар або виконані роботи, акти перевірок цільового 

використання коштів за кредитом або документи,  що підтверджують факти 

впровадження енергозберігаючих заходів, акти прийому-передачі товарів, акти 

про надання послуг, виконання робіт або накладні на товари та інше) та контроль 

за цільовим використанням кредитів, отриманих відповідно до Програми. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 7 

 

  Міському голові 

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

 

Заява 

Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2023-2025 роки». 

До заяви додається: 

1.Статут ОСББ. 

2.Копії установчих та реєстраційних документів.  

3.Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (рішення 

установчих/загальних зборів про обрання голови правління). 

4.Копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою (завіреного 

відповідно до законодавства). 

5.Кошторисний розрахунок вартості заходу, документів, які підтверджують 

сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання. 

6.Акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура. 

7.Банківські реквізити ОСББ. 

 

 

 

Дата         ________________ П.І.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 8 

Примірний договір  

 про відшкодування % тіла кредиту,  залученого  ОСББ на  здійснення 

енергозберігаючих заходів 

 

м. Корюківка                                                                     ___  ___________20___  р. 
____________________________________________________________________, 

як головний розпорядник коштів в особі _____________________________________, 

що діє на підставі ________________________________ (далі – Головний розпорядник 

коштів), з однієї сторони та______________________________(надалі - Позичальник), 

уклали цей договір (далі - Договір) про наступне: 

1. Предмет договору 

Головний розпорядник коштів на підставі рішення Корюківської міської ради             від 

________№ _______ «Про затвердження Програми стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2023-2025 роки» (надалі - 

Програма), рішення виконавчого комітету від__________ №____, відшкодовує 

Позичальнику тіло кредиту в розмірі __30__%, передбачених кредитним 

договором_________________,що складає ________грн.____коп. за період 

користування кредитними коштами  з __________до ___________ , сплачених 

позичальником за кредитним договором від _______ № _________, укладеним                      

з кредитно-фінансовою установою на цілі, передбачені Програмою,  на умовах                     

та в порядку, визначеному цим Договором. 

 

2. Умови, порядок та здійснення відшкодування частини суми кредиту 

2.1. Головний розпорядник коштів здійснює відшкодування 30 % тіла кредиту, 

сплачених Позичальником кредитно-фінансовій установі за користування кредитом, на 

підставі  платіжного доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який 

нарахована частина суми кредиту та довідки з кредитно-фінансової установи                      

про нараховану і сплачену ОСББ  частину тіла кредиту за певний період за умови 

відсутності обставин визначених цим Договором та Програмою, які позбавляють 

Позичальника права на отримання відшкодування 30% тіла кредиту. Відшкодування за 

грудень місяць здійснюється за умови сплати частини суми кредиту та надання 

вищевказаних документів до 20 грудня.  

2.2. Відшкодування 30% тіла кредиту Головним розпорядником коштів Позичальнику 

припиняється у випадку порушення Позичальником умов даного Договору. 

2.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення 

платежів не з вини Головного розпорядника коштів, відшкодування 30% тіла 

кредиту здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання 

Головним розпорядником коштів бюджетного фінансування на свій 

реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.  

 

3. Обов'язки та права Сторін 

 

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується: 

3.1.1. Забезпечувати Позичальника консультаціями та документацією з питань, що 

стосуються взаємних зобов'язань Сторін. 



3.1.2. Зареєструвати відповідно до укладеного Договору юридичні та фінансові 

зобов'язання в____________________. 

3.1.3. Письмово повідомляти за 10 (десять) календарних днів Позичальника щодо 

припинення надання Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту                            з 

обґрунтуванням причин такого припинення. 

3.1.4.  

3.2. Позичальник зобов'язується: 

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Головному розпоряднику коштів 

документи та інформацію, передбачені даним Договором та Програмою. 

3.2.2. Повідомляти Головному розпоряднику коштів про зміну реквізитів 

Позичальника для отримання відшкодування 30 % тіла кредиту та зміну умов 

кредитного договору з кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на 

правовідносини за цим Договором. 

3.2.3. Виконувати інші зобов'язання передбачені цим Договором. 

 

3.3 Головний розпорядник коштів має право: 

3.3.1. Вимагати від Позичальника надання документів та інформації, пов'язаних                   

з наданням відшкодування 30% тіла кредиту. 

3.3.2. Припинити виплату Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту у разі:  

- відсутності бюджетних призначень;  

- порушень Позичальником умов кредитного договору; 

- припинення дії договору Позичальника з кредитно-фінансовою установою. 

3.3.3. Здійснювати перевірку Позичальника на його відповідність вимогам, визначених 

у Програмі в період здійснення відшкодування тіла кредиту. 

 

3.4. Позичальник має право: 

3.4.1. У випадку належного виконання умов цього Договору отримувати 

відшкодування 30 % тіла кредиту, сплачених за кредитним договором, укладеним  з 

кредитно-фінансовою установою, в порядку визначеному цим Договором                            

та Програмою. 

3.4.2. Вимагати та отримувати від Головного розпорядника коштів інформацію                    

та консультації з питань надання відшкодування 30% тіла кредиту. 

 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та Законодавства. 

4.2. Позичальник несе відповідальність за достовірність передбачених Програмою 

документів, наданих Головному розпоряднику коштів для отримання відшкодування 

30 % тіла кредиту. 

4.3. Головний розпорядник коштів не відповідає перед кредитно-фінансовою 

установою за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов'язків             

за кредитним договором. 

4.4. Головний розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником                              

за невиконання або неналежне виконання кредитно-фінансовою установою її 

обов'язків за кредитним договором. 

4.5. Головний розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником за виконання 

зобов’язань у разі відсутності фінансування на цілі Програми. 



4.6. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього 

Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли 

передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим 

Договором. 

5.  Заключні положення 

5.1.  Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до                    

___________20____ року, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, 

передбаченому цим Договором. 

5.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням норм 

Програми та законодавства. 

5.3. У разі змін в законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі,               

у випадках внесення змін до кредитного договору, укладеного між Позичальником та 

кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на правовідносини за цим 

Договором, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться 

відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткової угоди, яка                             

є невід'ємною частиною Договору.  

5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори стосовно 

цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим та 

Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня початку 

переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку. 

5.5. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути надане відповідно до цього Договору, 

вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур'єром, 

надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення)                  

за адресою місцезнаходження Сторони або на іншу адресу, яка повідомлена Стороною 

відповідно до цього Договору. 

5.6.  Цей договір укладено у двох примірниках по одному для кожної Сторони,                  

які мають однакову юридичну силу. 

 

Реквізити сторін 

 

Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

  

______________ П.І.П. 

 

 

 

 

Міська рада (Головний 

розпорядник коштів): 

_______________П.І.П. 

 

 

 

 



ДОДАТОК  9 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

1 Інформаційно-

освітні заходи 

Друк буклетів та 

методичної 

літератури, 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщення 

інформації в ЗМІ  

2023-2025 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2023 рік - 10,0 

2024 рік - 10,0 

2025 рік - 10,0 

2 Організація 

навчань, 

семінарів 

Допомога 

керівникам ОСББ, 

обмін досвідом, 

організація 

навчань, семінарів, 

курсів, тренінгів  

2023-2025 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2023 рік - 10,0 

2024 рік - 10,0 

2025 рік - 10,0 

3 Покращення 

технічних 

характеристик 

будинків 

Надання фінансової 

підтримки на 

проведення 

ремонтів в 

будинках ОСББ та 

на прибудинковій 

території 

2023-2025 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2023 рік - 200,0 

2024 рік - 300,0 

2025 рік - 350,0 

Надання 

співфінансування 

робіт з 

капітального 

ремонту будинків 

ОСББ  

2023 рік - 200,0 

2024 рік - 400,0 

2025 рік - 500,0 

Сплата 30% тіла 

кредиту за 

кредитами 

залученими ОСББ 

на впровадження 

енергозберігаючих 

заходів 

2023 рік - 300,0 

2024 рік - 400,0 

2025 рік - 500,0 

 Всього по 

Програмі  

    2023 рік – 720,0 

2024 рік – 1120,0 

2025 рік – 1370,0 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
організації та проведення суспільно корисних  робіт 

для правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської 

міської територіальної громади   

на 2023-2025 роки 

(проєкт) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки    
 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Законодавча база, дата, номер і 

назва розпорядчого документа 

про розроблення програми, 

нормативні документи  

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту права дитини 

на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового 

стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», Наказ Міністерства юстиції 

України від 19.03.2013 № 474/5 «Про 

затвердження Порядку виконання 

адміністративних стягнень у вигляді 

громадських робіт, виправних робіт та 

суспільно корисних робіт» 

 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська міська рада, Комунальні 

підприємства Корюківської міської 

ради «Благоустрій», «Убідьське» 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальні 

підприємства Корюківської міської 

ради «Благоустрій», «Убідьське» 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

1140,0 

                   2023 рік – 370,0 

                   2024 рік – 380,0  

                   2025 рік – 390,0 

 



 

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

Суспільно корисні роботи є видом оплачуваних робіт, які організовуються 

для реалізації державної політики захисту прав та інтересів дітей на їх належне 

утримання та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів,  які 

полягають у виконанні особою, що вчинила адміністративне правопорушення, 

оплачуваних робіт, за виконання яких порушнику нараховується плата за 

виконану ним роботу.  

Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у 

розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати 

праці. 

Таким чином, з метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів» та забезпечення належного виконання 

постанов суду про накладення на порушників адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт, керуючись повноваженнями органів 

місцевого самоврядування, щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, виникла необхідність 

затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних  робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади  на 2023-2025 роки. 

Програма організації та проведення суспільно корисних  робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади  на 2023-2025 роки (далі – Програма) спрямована на 

вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення 

захисту прав дитини на належне утримання, шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. 

Програма розроблена відповідно до статей 26, 38, 59 України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне 

утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Програма розроблена на забезпечення виконання норм та вимог 

законодавчих нормативно-правових актів при відпрацюванні порушниками 

суспільно корисних робіт за направленням Корюківського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 

Програмою передбачається види суспільно корисних робіт та перелік об’єктів, 



підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться оплачувані 

суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів міського бюджету. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою цієї Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики 

у сфері забезпечення захисту прав дитини на їх належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів, що дозволить забезпечити тимчасову зайнятість громадян на яких 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та 

посилити соціальний розвиток Корюківської міської територіальної громади. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки виконання Програми 

 

1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:  

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

 

2) ведення обліку осіб (порушників), направлених Корюківським районним 

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 

відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт; 

 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими 

засобами праці для проведення суспільно корисних робіт. 

 

2. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується 

проведення суспільно корисних робіт: 

 

1)Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 

2)Комунальне підприємство «Убідьське » Корюківської міської ради. 

 

3.Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт: 

 

1) благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської міської 

ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, тощо); 

 

2) ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля; 

 

3) очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту;  

 



4) прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень; 

 

5) участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії; 

 

6) прибирання території дитячих та спортивних майданчиків; 

 

7) благоустрій та ремонт малих архітектурних форм; 

 

8) ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож; 

 

9) відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово- 

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками; 

 

10) інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

4. Підприємства, на яких планується проведення суспільно корисних робіт: 

 

1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільно -

корисних робіт; 

 

2) надають перелік видів суспільно корисних робіт; 

 

3) укладають з направленими особами на відпрацювання суспільно корисних 

робіт тимчасові трудові договори на участь в суспільно корисних роботах; 

 

4) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці на 

підприємстві; 

 

5) здійснюють облік відпрацювання робочого часу правопорушником; 

 

6) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих на 

суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки заробітку, 

відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Корюківська 

міська рада. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 



Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначаються 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 

Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують 

роботодавці відповідно до визначених обсягів. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми викладені в додатку 1 до 

Програми.  

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

   

 
 

 



Додаток 1 
                

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки 
  

    

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування  (тис.грн.), у 

тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Забезпечення 

виконання норм 

та вимог 

нормативно-

правових актів 

при 

відпрацюванні 

порушниками 

суспільно-

корисних робіт 

Організація 

відпрацювання 

порушниками 

адміністративного 

стягнення у 

вигляді 

суспільно-

корисних робіт та 

примусового 

стягнення 

заборгованості зі 

сплати аліментів в 

інтересах захисту 

прав та інтересів 

дітей   

Корюківська 

міська рада, 

Комунальні 

підприємства 

Корюківської 

міської ради 

«Благоустрій», 

«Убідьське» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради   

1 140,0 370,0 380,0 390,0 Забезпечення 

ефективної 

реалізації державної 

політики у сфері 

захисту прав та 

інтересів дітей та 

примусового 

стягнення 

заборгованості зі 

сплати аліментів з 

боржників 

(порушників), на 

яких судом 

накладено 

адміністративне 

стягнення у вигляді 

суспільно корисних 

робіт 

 

 

 

Міський голова              Ратан АХМЕДОВ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

компенсації затрат Комунального підприємтсва 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2023 рік 
 

(проєкт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



 

1. ПАСПОРТ 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка  на 2023 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальне підприємство  

«Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Правила 

приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення та 

Порядку визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормові скиди 

стічних вод до систем централізованого 

водовідведення 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не заборонені 

чинним законодавством України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, грн. 

всього, в т.ч. 

 

700 000,00 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована програма 
 

Метою діяльності Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради є стабільне забезпечення жителів міста Корюківки 

комунальними послугами з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення.  

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого 

водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні 

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

згідно договору, укладеного з підприємством. Договором передбачено, що 

акціонерне товариство зобов’язується приймати та очищувати стічні води, а КП 

«Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по очищенню стоків. 

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

повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на 

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

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків. Станом на 

01.11.2022 року сума боргу становить 2 642 585,71 грн. 

Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення, об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення, тобто 

фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше ніж той 

об’єм, який надходить на очисні споруди. 

За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з 

Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько- 

технологічний інститут міського господарства» про проведення розрахунку 

таких додаткових притоків. 

Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм додаткових 

притоків, що надходять до системи централізованого водовідведення, протягом 

року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний об’єм не врахований в обсяги 

реалізації послуг з централізованого водовідведенн та лягає на витрати 

підприємства. Щорічні збитки підприємству від потрапляння таких притоків в 

каналізаційні мережі міста при діючому тарифі на очищення складають 

орієнтовно 700000 гривень. 

Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення  плати за очищення 

понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого водовідведення, 

яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно до Правил 

приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення  та Порядку 

визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних 

вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом  

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №316 від 01.12.2017 року. Ці Правила поширюються на 

суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого 

водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно від форм власності 

та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять 



незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самостійні особи у 

контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України. Однак 

каналізаційні системи в місті розташовані в основному в житловому секторі та в 

місцях розташування бюджетних закладів та організацій (лікарня, школи, дитячі 

садки і т.ін.), а жителі відповідно до вище зазначених Правил, не є суб’єктами 

справляння плати за понаднормові скиди стічних вод, а встановлення плати для 

бюджетних закладів та організацій потягне додаткові необґрунтовані видатки з 

міського бюджету.  

З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при 

вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних 

вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів 

справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством 

вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Корюківка. 

Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і 

враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал» самостійно не в змозі покрити за 

рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових 

стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Корюківка та хоч 

якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод, 

єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації сум 

затрат із міського бюджету. 

Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного та 

безперебійного функціонування КП «Корюківкаводоканал» в сфері надання 

населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг  з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, виникла необхідність у 

розробці та затвердженні даної програми. 

 

3. Мета та основні завдання Програми. 

 

Метою Програми є покращення надання підприємством жителям міста 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

а основним завданням є забезпечення стабільного та безперебійного постачання 

холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати послугу з відведення 

спожитих вод, їх очищення та можливість очищення додаткових притоків без 

нарощування боргу за виконання цих робіт. 

Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати 

борг підприємства перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та в 

послідуючому використовувати кошти на будівництво нових та на відновлення і 

ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість 

накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод, 

запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.   

 

                                   

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 



Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – єдино 

можливий шлях розв’язання проблеми. 

Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення 

з метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод до системи 

централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за 

понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є 

неприйнятними і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства. 

 

5.  Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи 
 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не 

заборонених законодавством України на підставі Розрахунку об’ємів додаткових 

притоків стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Корюківка 

та діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення по КП 

«Корюківкаводоканал». Прогнозна сума коштів, необхідних на виконання 

заходів Програми у 2023 році складає 700,0 тисяч гривень. Вище зазначені кошти 

можуть використовуватись на оплату послуги з очищення стічних вод, які 

надходять на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери- КФТП». 

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись, виходячи з конкретних 

завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Одержувачем коштів є Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання визначених Програмою завдань, дасть змогу досягти 

поставленої мети за такими індикаторами: 

- зменшення заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські 

шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод; 

- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; 

- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних санкцій за 

невиконання договору на очистку стічних вод; 

- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення 

боргу та призупинення його нарощування; 

- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та виплати 

заробітної плати в зв’язку з необхідністю покриття затрат підприємства на 

оплату додаткових притоків стічних вод до системи централізованого 

водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не врахований в обсяги реалізації 

послуг з централізованого водовідведення; 



- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на 

модернізацію та ремонт існуючих мереж централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне 

виконання, протягом період дії Програми, покладається на керівника 

комунального підприємства. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду  

Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради  
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м. Корюківка 

2022 рік 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення  

статутного фонду комунального підприємства 

 «БЛАГОУСТРІЙ» Корюківської міської ради  

на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальне підприємство   

«БЛАГОУСТРІЙ» Корюківської 

міської ради 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», 

«Про підприємство в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги» 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «БЛАГОУСТРІЙ» 

Корюківської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «БЛАГОУСТРІЙ» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

45 000,0 

 2023 рік – 14 800,0 

                   2024 рік – 15 000,0 

                   2025 рік – 15 200,0 

 

 

 

 

 



 

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

 

Програма розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутного фонду 

Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про підприємство в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги». 

КП «Благоустрій» (далі – Підприємство) є важливим підприємством для 

Корюківської міської ради. Підприємство створено з метою розроблення і 

здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених 

пунктів Корюківської територіальної громади у належному стані; санітарне 

очищення громади; збереження об’єктів загального користування, а також 

природніх ландшафтів.  

Для забезпечення виконання статутних завдань  комунальне підприємство 

нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності Корюківської міської ради, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету, покращенню надання послуг населенню, тощо. 

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових 

заходів передбачається забезпечення сталого функціонування підприємства. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому 

функціонуванню підприємства; збереженню комунального майна; здійснення 

ефективних і комплексних заходів щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані території громади/міста, об’єктів дорожнього 

господарства; покращення естетичного вигляду міста.  

Кошти міського бюджету спрямовуються на: 

- виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплата 

податків та зборів;  

- раціональне використання та збереження майна, що належить до спільної 

власності територіальної громади; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

- виконання робіт з благоустрою та санітаному очищенню міста; 

- забезпеченню утримання в належному стані об’єктів дорожнього 

господарства; 

- обслуговування та ремонт мереж вуличного освітлення; 

- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання; 

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування, тощо; 



- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємства; 

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального 

підприємства; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунального 

підприємства. 

 

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми; обсяги та 

джерела фінансування; строки виконання Програми 

 

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на 

підставі листа-подання (клопотання) комунального підприємства, за рахунок 

поточних трансфертів та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у 

необоротні активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі 

Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 

бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських установах. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Корюківська 

міська рада. 

Фінансування Програми здійснюється у вигляді фінансової підтримки та 

внесків до статутного капіталу комунального підприємства шляхом: 

1. Надання поточних трансфертів комунальному підприємству за рахунок 

загального фонду міського бюджету. 

2. Внесків до статутного капіталу комунального підприємства, з метою 

поповнення їх обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок 

спеціального фонду міського бюджету на підставі відповідних Договорів. 

Прогнозовані суми фінансового забезпечення виконання заходів Програми 

(Додаток 1) здійснюються за рахунок коштів бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та інших джерел фінансування не заборонених діючим 

законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначаються 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року, враховуючи 

підвищення тарифів, збільшення вартості послуг, матеріалів та інших вимог не 

заборонених чинним законодавством. 

Комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді 

фінансової підтримки, відповідно до плану використання бюджетних коштів, 

погодженого в установленому порядку з головним розпорядником бюджетних 

коштів. 



Комунальне підприємство при отриманні фінансової підтримки у вигляді 

внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні дані до 

бухгалтерського обліку та здійснює реєстрацію таких змін у встановленому 

законодавством порядку. 

Контроль за фінансуванням комунального підприємства здійснює головний 

розпорядник бюджетних коштів в особі керівника структурного підрозділу 

міської ради до повноважень якого належить галузь або заступника міського 

голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи 

зазначеного структурного підрозділу, галузі. 

Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були 

отримані відповідно до Програми, та відповідність проведених видатків 

фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів 

комунального підприємства, несе керівник комунального підприємства. 

Комунальне підприємство з метою підтвердження використання коштів, які 

були отримані відповідно до Програми, щомісячно надає головному 

розпоряднику бюджетних коштів копії платіжних документів, звіти про 

використання коштів. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 

Напрями діяльності та пріоритетні завдання, на виконання яких буде 

спрямована Програма наведено в Додатку 1 до Програми. 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

- забезпеченню благоустрою та санітарному очищенню території громади 

/міста (утримання кладовищ; прибирання вулиць; встановлення сміттєвих урн; 

виконання сезонних робіт, пов’язаних з вивезенням опалого листя, з 

розчищенням та вивезенням снігу, покосу карантинних рослин); 

- облаштуванню та утриманню в належному стані громадських місць 

відпочинку та території міста (утримання об’єктів зеленого господарства та 

благоустрою, зон загального користування, благоустрій та впорядкування 

територій; висаджування насаджень, догляд за насадженнями, видалення кущів 

та чагарників, скошування трави); 

- забезпеченню утримання в належному технічному стані об’єктів 

дорожнього господарства (прибирання, підмітання вулиць та тротуарів, зупинок, 

узбіч, пам’ятних місць; обкошування узбіччя доріг міста, чистка тротуарів міста 

від снігу тощо); 

- забезпеченню утримання в належному стані мереж вуличного освітлення 

(придбання відповідних матерівлів); 

- здійсненню капітального та поточного ремонту електромереж вуличного 

освітлення;  

- зміцненню матеріально-технічної бази підприємства; 

- забезпеченню виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог 

законодавства; 



- ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади; 

- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і 

зборів; 

- забезпеченню умов для реалізації політики органів місцевого 

самоврядування у сфері благоустрою; 

- створенню умов для стабільної роботи комунального підприємства при 

здійсненні своєї господарської діяльності;  

- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні 

відповідних послуг комунальним підприємством. 

 

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми  

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне їх 

виконання, протягом періоду дії Програми, покладається на керівника 

комунального підприємства. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 
 

 

 



Додаток 1  
до Програми  розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду  

Комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства «Благоустрій» 

 Корюківської міської ради  на 2023-2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму діяльності (перелік заходів) 

Програми 

Джерела 

фінансуван

ня 

Всього  

витрати 

 

у тому числі по роках 

 (тис. грн.) 

Відповідальний за 

виконання заходу 

2023 2024 2025 

1.  Заробітна плата з нарахуваннями кошти міського 

бюджету 
23870,0 7770,0 8000,0 8100,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю для благоустрою (запчастини, 

пакети, знаки, кущорізи, інше) 

кошти міського 

бюджету 
3870,0 1270,0 1300,0 1300,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

3. Придбання матеріалів для утримання в 

належному стані об’єктів вулично-дорожньої 

мережі міста (бішофіт, сіль) 

кошти міського 

бюджету 
5950,0 1950,0 2000,0 2000,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

4. Придбання паливо-мастильних матеріалів  кошти міського 

бюджету 
9850,0 3340,0 3220,0 3290,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

5. Придбання електроматеріалів для утримання 

мереж вуличного освітлення   

кошти міського 

бюджету 
460,0 150,0 150,0 160,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

6. Придбання матеріалів для квіткового 

оформлення території (квіти, субстрат для 

квітів, вазони, добриво, інше) 

кошти міського 

бюджету 
400,0 130,0 130,0 140,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

7. Оплата послуг (крім комунальних) (ремонт 

техніки, оплата послуг сторонніх організацій, 

страхування, інше)  

кошти міського 

бюджету 
600,0 190,0 200,0 210,0 КП «БЛАГОУСТРІЙ» 

Всього 

 

 45000,0 14800,0 15000,0 15200,0  

 

Міський голова                                                                        Ратан АХМЕДОВ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду  

Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

на 2023-2025 роки 

(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 

  



1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення  

статутного фонду  

Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська житлово-експлуатаційна 

контора 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», 

«Про підприємство в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги» 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська міська рада, Корюківська 

житлово-експлуатаційна контора 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківська 

житлово-експлуатаційна контора 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

3 300,0 

 

2023 рік – 1000,0 

2024 рік – 1100,0 

2025 рік – 1200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Програма розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутного фонду 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори на 2023-2025 роки (далі - 

Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про підприємство в Україні». 

Корюківська житлово-експлуатаційна контора (далі – Підприємство)   є 

важливим підприємством для Корюківської міської ради. Підприємство 

створено з метою надання жителям населених пунктів Корюківської громади 

послуг з  вивезення твердих побутових відходів, інших послуг в галузі житлово 

– комунального господарства, визначених Статутом. 

Для забезпечення виконання статутних завдань  комунальне підприємство 

нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності Корюківської міської ради, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. 

На даний час встановлення економічно-обґрунтованих тарифів за надані 

послуги підприємством є неможиливим, так як вони будуть непідйомними для 

споживачів. Діючі тарифи на послуги зазначеного підприємства, не повністю 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих 

послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, 

зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання 

необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що може призвести до збиткової 

діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись 

за зобов’язаннями. 

Вищенаведені чинники призводять до зменшення у Підприємства власних 

обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з вивезення 

твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою громади. 

  

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності 

комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання 

фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення статутного 

капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання 

мешканцям громади послуг в галузі житлово-комунального господарства. 

Кошти міського бюджету спрямовуються на: 

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 

територій населених пунктів громади у належному стані, їх санітарного 

очищення, збереження об'єктів загального користування, а також інших 

природних комплексів і об'єктів; 

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати з нарахуваннями; 



- виконання зобов’язань по своєчасній сплаті податків та зборів; 

- своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і 

комунікацій; залучення коштів для оновлення виробничих потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів; 

- забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів, ліквідації 

несанкціонованих звалищ, проведення дератизаційних робіт на території 

громади; 

- раціональне використання та збереження майна, що належить до спільної 

власності територіальної громади, розвиток виробничої бази комунального 

підприємства; 

- виконання заходів щодо підтримання житлового фонду на високому 

експлуатаційному рівні; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

-  покращення якості послуг; 

-  придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для 

стабільної роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий 

період, тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування, тощо; 

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального 

підприємства; 

- забезпечення інших заходів для фінансової підтримки комунальних 

підприємств. 

 

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми; обсяги та 

джерела фінансування; строки виконання Програми 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на 

підставі листа-подання (клопотання) комунального підприємства, за рахунок 

поточних трансфертів та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у 

необоротні активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі 

Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 

бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських установах. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Корюківська 

міська рада. 

Одержувачем бюджетних коштів є Корюківська житлово-експлуатаційна 

контора або його правонаступник у разі реорганізації або ліквідації 

Підприємства у якого зберігаються аналогічні види діяльності. 

Фінансування Програми здійснюється у вигляді фінансової підтримки та 

внесків до статутного капіталу комунального підприємства шляхом: 

1. Надання поточних трансфертів комунальному підприємству за рахунок 

загального фонду міського бюджету. 

2. Внесків до статутного капіталу комунального підприємства, з метою 

поповнення їх обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок 

спеціального фонду міського бюджету на підставі відповідних Договорів. 



Прогнозовані суми фінансового забезпечення виконання заходів Програми 

(Додаток 1) здійснюються за рахунок коштів бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та інших джерел фінансування не заборонених діючим 

законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначаються 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року, враховуючи 

підвищення тарифів, збільшення вартості послуг, матеріалів та інших вимог не 

заборонених чинним законодавством. 

Комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді 

фінансової підтримки, відповідно до плану використання бюджетних коштів, 

погодженого в установленому порядку з головним розпорядником бюджетних 

коштів. 

Комунальне підприємство при отриманні фінансової підтримки у вигляді 

внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні дані до 

бухгалтерського обліку та здійснює реєстрацію таких змін у встановленому 

законодавством порядку. 

Контроль за фінансуванням комунального підприємства здійснює головний 

розпорядник бюджетних коштів в особі керівника структурного підрозділу 

міської ради до повноважень якого належить галузь або заступника міського 

голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи 

зазначеного структурного підрозділу, галузі. 

Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були 

отримані відповідно до Програми, та відповідність проведених видатків 

фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів 

комунального підприємства, несе керівник комунального підприємства. 

Комунальне підприємство з метою підтвердження використання коштів, які 

були отримані відповідно до Програми, щомісячно надає головному 

розпоряднику бюджетних коштів копії платіжних документів, звіти про 

використання коштів. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 

Пріоритетними завданнями, на виконання яких спрямована Програма є: 

зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; 

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам громади; 



залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та 

зниження рівня аварійності об’єктів. 

Напрямки реалізації Програми наведено в Додатку 1. 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

- підвищенню рівня якості послуг, що надаються населенню громади у сфері 

житлово-комунального господарства, тощо; 

- дотриманню нормативів, стандартів, порядків і правил під час виробництва 

та надання послуг населенню громади; 

- ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади; 

- забезпеченню виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог 

законодавства; 

- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і 

зборів; 

- ліквідації критичного рівня зносу основних засобів у житлово-

комунальному комплексі; 

- забезпеченню умов для реалізації політики органів місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства; 

- створенню умов для стабільної та беззбиткової роботи комунального 

підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищенню 

надійності роботи його виробничих потужностей; проведенню модернізації та 

переоснащення технічної бази підприємства з метою зменшення 

ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів; 

- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні 

відповідних послуг комунальним підприємством. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне їх 

виконання, протягом періоду дії Програми, покладається на керівника 

комунального підприємства. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

Міський голова                             Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 1  
до Програми  розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду  

Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду  

Корюківської житлово-експлуатаційної контори 

на 2023-2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму діяльності (перелік заходів) 

Програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього  

витрати 

 

у тому числі по роках (тис. 

грн.) 

Відповідальний за 

виконання заходу 

2023 2024 2025 

1. Заробітна плата з нарахуваннями  кошти 

міського 

бюджету 

1500,0 400,0 500,0 600,0 КП«КОРЮКІВСЬКА 

ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА» 

2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю (ПММ, запчастини та інше)  

кошти 

міського 

бюджету 

750,0 250,0 250,0 250,0 КП«КОРЮКІВСЬКА 

ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА» 

3. Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. 

оплата послуг сторонніх організацій  

кошти 

міського 

бюджету 

750,0 250,0 250,0 250,0 КП«КОРЮКІВСЬКА 

ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА» 

4. Оплата інших поточних видатків кошти 

міського 

бюджету 

300,0 100,0 100,0 100,0 КП«КОРЮКІВСЬКА 

ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА» 

Всього 

 

 3300,0 1000,0 1100,0 1200,0  

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду  

Комунального підприємства «Убідьське» 

 Корюківської міської ради  

на 2023-2025 роки 

(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



1. ПАСПОРТ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення  

статутного фонду комунального підприємства 

 «Убідьське» Корюківської міської ради  

на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Комунальне підприємство «Убідьське» 

Корюківської міської ради 

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», 

«Про підприємство в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про 

питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «Убідьське» 

Корюківської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

підприємство «Убідьське» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

12 700,0 

                   2023 рік – 4 000,0 

                   2024 рік – 4 200,0 

                   2025 рік – 4 500,0 

 

 

 

 

 



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

 

Програма розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутного фонду 

Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про підприємство в Україні», «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення». 

КП «Убідьське» (далі – Підприємство) є важливим підприємством для 

Корюківської міської ради. Підприємство створено з метою запобігання, 

локалізації та ліквідації наслідків пожеж, а також протипожежного 

обслуговування населення в сільській місцевості; надання послуг та виконання 

робіт, пов’язаних з благоустрою; надання послуг з водопостачання, очищення 

води; інших послуг, визначених Статутом. 

Для забезпечення виконання статутних завдань  комунальне підприємство 

нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності Корюківської міської ради, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету, покращенню надання послуг населенню, тощо. 

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових 

заходів передбачається забезпечення сталого функціонування підприємства. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому 

функціонуванню підприємства; збереженню комунального майна; покращенню 

якості обслуговування споживачів; забезпеченню належного рівня пожежної 

безпеки в селах громади; вдосконаленню та підвищенню ефективності роботи, 

пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки; запобіганню, локалізації та 

ліквідації наслідків пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій.   

 Кошти міського бюджету можуть бути спрямовані на: 

- виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплата 

податків та зборів;  

- раціональне використання та збереження майна, що належить до спільної 

власності територіальної громади, розвиток виробничої бази комунального 

підприємства; 

- забезпечення ефективної роботи із запобігання, локалізації та ліквідації 

наслідків пожеж, а також протипожежне обслуговування в сільській місцевості; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; 

- покращення якості послуг; 

- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання; 



- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування, тощо; 

- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємства; 

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального 

підприємства; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунального 

підприємства. 

 

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми; обсяги та 

джерела фінансування; строки виконання Програми 

 

 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на 

підставі листа-подання (клопотання) комунального підприємства, за рахунок 

поточних трансфертів та поповнення статутного фонду шляхом інвестування у 

необоротні активи через перерахування коштів з рахунку, відкритому в органі 

Державної Казначейської Служби, на рахунок відповідного одержувача 

бюджетних коштів або на рахунки, відкриті в банківських установах. 

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Корюківська 

міська рада. 

Одержувачем бюджетних коштів є Комунальне підприємство 

«УБІДЬСЬКЕ» Корюківської міської ради або його правонаступник у разі 

реорганізації або ліквідації Підприємства у якого зберігаються аналогічні види 

діяльності. 

Фінансування Програми здійснюється у вигляді фінансової підтримки та 

внесків до статутного капіталу комунального підприємства шляхом: 

1. Надання поточних трансфертів комунальному підприємству за рахунок 

загального фонду міського бюджету. 

2. Внесків до статутного капіталу комунального підприємства, з метою 

поповнення їх обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок 

спеціального фонду міського бюджету на підставі відповідних Договорів. 

Прогнозовані суми фінансового забезпечення виконання заходів Програми 

(Додаток 1) здійснюються за рахунок коштів бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та інших джерел фінансування не заборонених діючим 

законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 

Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначаються 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 



Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року, враховуючи 

підвищення тарифів, збільшення вартості послуг, матеріалів та інших вимог не 

заборонених чинним законодавством. 

Комунальне підприємство використовує кошти, отримані у вигляді 

фінансової підтримки, відповідно до плану використання бюджетних коштів, 

погодженого в установленому порядку з головним розпорядником бюджетних 

коштів. 

Комунальне підприємство при отриманні фінансової підтримки у вигляді 

внесків до статутного капіталу підприємства вносить відповідні дані до 

бухгалтерського обліку та здійснює реєстрацію таких змін у встановленому 

законодавством порядку. 

Контроль за фінансуванням комунального підприємства здійснює головний 

розпорядник бюджетних коштів в особі керівника структурного підрозділу 

міської ради до повноважень якого належить галузь або заступника міського 

голови до функціональних повноважень якого віднесено координацію роботи 

зазначеного структурного підрозділу, галузі. 

Відповідальність за цільове та законне використання коштів, які були 

отримані відповідно до Програми, та відповідність проведених видатків 

фінансовим планам, висновкам та планам використання бюджетних коштів 

комунального підприємства, несе керівник комунального підприємства. 

Комунальне підприємство з метою підтвердження використання коштів, які 

були отримані відповідно до Програми, щомісячно надає головному 

розпоряднику бюджетних коштів копії платіжних документів, звіти про 

використання коштів. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

 

Пріоритетними завданнями, на виконання яких буде спрямована Програма 

є: 

виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати з нарахуваннями; 

організація пожежної безпеки по селах громади; 

зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства; 

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам громади; 

оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів. 

Напрямки реалізації Програми наведено в Додатку 1. 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

- здійсненню першочергових комплексних заходів, спрямованих на 

ефективне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж, 

рятуванні людей; 

 



- своєчасному проведенню ремонту пожежної техніки, забезпеченні 

пожежної техніки паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами, 

придбанню та оновленню обладнання, спеціального одягу та спорядження, що 

використовується при ліквідації пожеж та їх наслідків; 

- забезпеченню виплати заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог 

законодавства; 

- дотриманню нормативів, стандартів, порядків і правил під час виробництва 

та надання послуг населенню громади; 

- ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади; 

- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і 

зборів; 

- своєчасному здійсненню заходів протипожежного обслуговування в 

сільській місцевості; 

- забезпеченню умов для реалізації політики органів місцевого 

самоврядування у сфері цивільного захисту; 

- створенню умов для стабільної роботи комунального підприємства при 

здійсненні своєї господарської діяльності;  

- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при наданні 

відповідних послуг комунальним підприємством. 

 

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми  
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада та її виконавчий апарат. 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне їх 

виконання, протягом періоду дії Програми, покладається на керівника 

комунального підприємства. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Міський голова                         Ратан АХМЕДОВ 



Додаток 1  
до Програми  розвитку, фінансової підтримки 

та поповнення статутного фонду Комунального 

підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради  

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутного фонду Комунального підприємства «Убідьське» 

 Корюківської міської ради  на 2023-2025 роки 

 

№ 

п/п 

Назва напряму діяльності (перелік заходів) 

Програми 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього  

витрати 

 

у тому числі по роках (тис. 

грн.) 

Відповідальний за 

виконання заходу 

2023 2024 2025 

1.  Заробітна плата з нарахуваннями кошти 

міського 

бюджету 

9100,0 3000,0 3000,0 3100,0 КП «УБІДЬСЬКЕ» 

2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю (ПММ, запчастини та матеріали 

для пожежних машин, аптечки, бензопили, 

інше) 

кошти 

міського 

бюджету 

2500,0 700,0 800,0 1000,0 КП «УБІДЬСЬКЕ» 

3. Оплата послуг (крім комунальних) (особисте 

страхування пожежників, страхування 

пожежних машин, послуги банку, послуги по 

чищенню снігу, оплата послуг сторонніх 

організацій, інше)  

кошти 

міського 

бюджету 

1100,0 300,0 400,0 400,0 КП «УБІДЬСЬКЕ» 

Всього 

 

 12700,0 4000,0 4200,0 4500,0  

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру 

«КУБ» Корюківської міської ради  

на 2023 - 2025 роки 
(проєкт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2022 рік 



 
1. Паспорт  

Програми розвитку та фінансової підтримки  Корюківського 
міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 
2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Законодавча база, дата, 

номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми, нормативні 

документи  

Бюджетний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.12.2017 №1014 «Про 

затвердження типових положень про 

молодіжний центр та про експертну раду 

при молодіжному центрі» 

3. Розробники Програми Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради  

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Корюківський міський молодіжний 

центр «КУБ» Корюківської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Корюківська міська рада (апарат) 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківський 

міський молодіжний центр «КУБ» 

Корюківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2023 – 2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Бюджет Корюківської міської ради та 

інші джерела фінансування не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, тис.грн. 

всього, в т.ч. 

4 000,0 

                   2023 рік – 1 300,0 

                   2024 рік – 1 300,0 

                   2025 рік – 1 400,0 

 
 
 
 

 

 



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

 

Передання нових повноважень та фінансового ресурсу на місця дозволило 

підвищити спроможність громад і змінити вектор руху на розвиток. Корюківська 

громада стає сильнішою й успішнішою. Водночас її сьогоднішній і майбутній 

розвиток ґрунтується саме на свідомому та обізнаному молодому поколінні 

українців, оскільки молодь є основою не тільки сильної громади, але й міцної 

держави.  

Але, з іншого боку, молодь вимагає уваги суспільства і довгострокових 

інвестицій, без яких її потенційні можливості не розкриються.  

Ось чому державна молодіжна політика повинна залишатися одним з 

найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави й громади і постійно 

здійснюватися з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, 

економічному, законодавчому та організаційному рівнях для створення 

сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації молодих 

громадян, вирішення нагальних проблем молоді, підтримки її інноваційної 

діяльності, громадської активності.         

Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі 

молодіжних центрів та просторів європейського зразка, які по своїй суті  

є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що сприяють 

розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації здорового способу 

життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня 

мобільності молоді тощо. Їх напрями роботи формуються відповідно до потреб 

та інтересів молодих людей конкретної громади. 

Сьогодні в Україні вже діє кілька сотень молодіжних центрів і просторів 

різної форми власності, у тому числі утворених на базі закладів освіти, культури, 

спорту. Такі молодіжні хаби, платформи та коворкінги успішно працюють у 

більшості обласних центрів України, а також активно розвиваються в маленьких 

містах і селах України. 

На території Корюківської міської ради осередком молодіжної роботи та 

згуртування соціально активної молоді є – Корюківський міський молодіжний 

центр «КУБ» (далі – молодіжний центр).  

Напрями роботи молодіжного центру формуються відповідно до потреб та 

інтересів молодих людей громади. На думку молоді, за результатами досліджень, 

молодіжний центр: активізує молодіжну діяльність; проводить навчання 

спеціалістів, які працюють з молоддю, представників громадських об’єднань і 

громадсько активної молоді; організує діяльність тематичних гуртків і клубів 

молодіжної роботи за інтересами; проводить інформаційну кампанію із 

формування позитивного іміджу молодіжної роботи, залучення молоді до життя 

громади. 

В Програмі розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2023 - 2025 роки (далі 

- Програма)  максимально врахована ефективність молодіжної політики в 

громаді, яка значною мірою залежить лише від єдності та координації  дій 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, молодіжного представництва і  



суспільних  потреб мешканців громади.  Характерними ознаками її виступають 

структурно-функціональна модель реалізації молодіжної політики на рівні 

громади, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує  в собі 

усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування 

та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо. 

Необхідність розроблення Програми пов’язана з:  

- вимогами до соціалізації та самореалізації молоді у векторі сучасної 

державної молодіжної політики в Україні;  

- інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу; 

- популяризації здорового способу життя молоді; 

- забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства; 

- підвищенню рівня мобільності молоді. 

Програма визначає основні цілі та завдання діяльності та розвитку 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2023 - 2025 роки та передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених 

пріоритетних напрямків щодо створення відповідних умов для громадської 

діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних ініціатив. 

3. Мета Програми 

 

Метою програми є сприяння соціалізації та самореалізації молоді, 

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації 

здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді та зайнятості у 

вільний час, забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, 

підвищенню рівня мобільності молоді. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки виконання Програми  

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься на 

підставі заявки Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» та 

відповідно до Порядку використання коштів міського бюджету для фінансової 

підтримки Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської 

міської ради  (Додаток 2 до Програми). 

Прогнозовані суми фінансового забезпечення виконання заходів Програми 

(Додаток 3) здійснюються за рахунок коштів бюджету Корюківської міської 

територіальної громади та інших джерел фінансування не заборонених діючим 

законодавством України. 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових 

можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади. 



Обсяги фінансування за рахунок коштів міського бюджету визначаються 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (з урахуванням внесених 

протягом року змін та доповнень). 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожний рік 

окремо виходячи з конкретних завдань та в межах наявних фінансових 

можливостей міського бюджету і може коригуватися протягом року. 

Виконання Програми передбачено протягом 2023-2025 років. 

 

5. Напрями діяльності і заходи Програми, результативні показники 

Програми 

 

Основні напрями діяльності молодіжного центру 

Напрями діяльності Форми реалізації 

Утвердження громадської позиції та 

розвиток лідерських якостей молоді 

 

Національно-патріотичне виховання 

  

Популяризація здорового способу 

життя молоді 

 неформальна освіта (лекторії, 

тренінги, майстер-класи, робочі 

візити); 

 підтримка та реалізація тематичних 

молодіжних проєктів; 

 тематичне таборування 

Творчий розвиток особистості, 

підтримка талановитої молоді 

 гуртки за інтересами; 

 ярмарки талантів; 

 молодіжні проєкти; 

 гранти 

Сприяння працевлаштуванню  профорієнтаційна робота; 

 участь у громадських роботах; 

 тренінги, семінари щодо підвищення 

рівня фінансової, економічної та 

підприємницької грамотності молоді 

Підтримка громадської активності 

молоді  

 взаємодія з громадськими 

організаціями та об’єднаннями; 

 волонтерська діяльність 

Змістовне дозвілля молоді  організація культурних і дозвіллєвих 

заходів; 

 молодіжні проєкти 

Інформаційно-просвітницька робота  вивчення громадської думки; 



 вивчення національного та 

міжнародного досвіду; 

 інформаційно-просвітницькі заходи; 

 підготовка інформаційних та 

рекламних матеріалів; 

 підтримка роботи веб-ресурсу 

центру   

Завдання Програми: 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у галузі молодіжного 

напрямку, з урахуванням особливостей молодіжного  середовища громади.  

2.  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради.                                                          

3.  Забезпечити матеріально-технічний  стан Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради відповідно до потреб  

повноцінної діяльності. 

         4. Реалізувати принципи  добровільної  участі у діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

5. Забезпечити роботу щодо сприяння національно-патріотичному 

вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту. 

6. Використовувати різноспрямований  соціальний  вплив для 

забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного 

соціального суб’єкта. 

7. Брати участь у формуванні та реалізації державної політики  

в молодіжній сфері.  Популяризувати  та проводити заходи щодо встановлення 

стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері 

на загальнодержавному і місцевому рівні. 

8. Розвивати  знання та освітні інновації в роботі з молоддю та формувати  

знання  і навички, необхідні для самореалізації молоді. 

9. Застосовувати принципи активної участі молоді, залучати  молодь до 

процесу колективного ухвалення рішень щодо діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

10. Створити умови для забезпечення  рівності, відкритості та доступності, 

запобігати впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі 

молоді, проведення заходів для молоді у зручний час. 

11. Виховувати повагу до людини, як соціальної цінності, боротьбі  

з проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення 

людиноненависницьких ідеологій. 

12. Створити ефективні засоби та технології пошуку, навчання, виховання 

і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвивати інтелектуальний і 

творчий потенціал громади.  

13. Створити систему моніторингу умов, процесу та результатів діяльності 

з відповідним прогнозуванням розвитку.  



14. Забезпечити участь молоді  у міжнародних молодіжних проектах. 

15.  Для виконання цілей та завдань, визначених Програмою, розроблено 

та наведено в додатку до Програми комплекс заходів (Додаток 1 до Програми). 

 

Виконання заходів та завдань Програми дасть можливість розвитку 

молодіжного центру, створити умови для організації роботи з молоддю, 

забезпечити умови молодіжної участі та створити вільний простір для реалізації 

кращих молодіжних ініціатив, відповідно до потреб та запитів громади щодо 

реалізації молодіжної політики в громаді. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів. 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Корюківська міська рада (апарат). 

Виконання поставлених завдань та відповідальність за не належне їх 

виконання, протягом періоду дії Програми, покладається на керівника установи. 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів), протягом періоду дії 

Програми, ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу, щодо 

стану її виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно вноситься на найближче 

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

року, що настає за звітним. 

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 
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Додаток 1 до Програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради на 2023-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

реалізації 

Джерела 

фінансування 

1 Турнір з гри «Мафія» 2023-2025 роки Міський бюджет 

2 Вечір до Дня Закоханих 2023-2025 роки Міський бюджет 

3 Народні гуляння «Проводи 

зими» кулінарний майстер-

клас 

2023-2025 роки Міський бюджет 

4 Танцювальний майстер-клас 

для дівчат до 8 Березня 

2023-2025 роки Міський бюджет 

5 Miss School-2020 2023-2025 роки Міський бюджет 

6 Молодіжний мистецький вечір 2023-2025 роки Міський бюджет 

7 ЕКО-акція «Полювання на 

пластик»  

2023-2025 роки Міський бюджет 

8 «Родинні батли» до Дня Сім’ї 2023-2025 роки Міський бюджет 

9 Вело квест до Дня Європи 2023-2025 роки Міський бюджет 

10 Фестиваль «Смугастий 

Равлик» 

2023-2025 роки Міський бюджет 

11 Заходи до Дня Молоді – форум 

молоді громади 

2023-2025 роки Міський бюджет 

12 Молодіжний міні-табір 2023-2025 роки Міський бюджет 

13 Заходи до Дня Міста 2023-2025 роки Міський бюджет 

14 Літне свято на пляжі 2023-2025 роки Міський бюджет 

15 Фестиваль української музики 

та кіно «VATRA» 

2023-2025 роки Міський бюджет 

16 Дебатний турнір  2023-2025 роки Міський бюджет 

17 Патріотичний забіг на «Кубок 

Героя» 

2023-2025 роки Міський бюджет 

18 Молодіжна шоу програма 2023-2025 роки Міський бюджет 

19 Відвідини молоді сіл громади 2023-2025 роки Міський бюджет 

20 Благодійна акція «Від добра – 

добра багато» 

2023-2025 роки Міський бюджет 

21 Молодіжні змагання з 

волейболу 

2023-2025 роки Міський бюджет 

22 Інтеграційні заходи для ВПО 2023-2025 року Міський бюджет 



23 Освітній проект «Про це 

говорити не соромно» 

2023-2025 року Міський бюджет 

24 Серія тренінгів «Знання рятує 

життя» 

2023-2025 року Міський бюджет 

25 Квест «Пізнавай рідне місто» 2023-2025 роки Міський бюджет 

26 Освітній проект «Прокачай 

бабусю» 

2023-2025 роки Міський бюджет 
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               Додаток  2 до Програми                   

 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

коштів міського бюджету для фінансової підтримки  

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ»  

Корюківської міської ради  

 

1. Порядок використання (далі – порядок) визначає механізм 

використання коштів з міського бюджету для фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

(далі – бюджетні кошти). 

2. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим 

порядком є Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської 

міської ради. 

3. Фінансування Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України. 

4. Бюджетні кошти використовуються Корюківським міським 

молодіжним центром «КУБ» Корюківської міської для оплати: 

- заробітної плати; 

- нарахувань на заробітну плату; 

- видатків на відрядження; 

- комунальних послуг та енергоносіїв; 

- предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

- послуг (крім комунальних); 

- видатків на відрядження; 

- інших поточних видатків; 

- здійснення заходів, передбачених у додатку 1 до Програми. 

5. Корюківським міським молодіжним центром «КУБ» Корюківської 

міської ради дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, 

передбачених пунктом 4 цього Порядку. 

6. Розмір фінансової підтримки встановлюється в межах затверджених 

бюджетних призначень. 

7. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

8. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів 

покладається на визначеного головного розпорядника та одержувача 

бюджетних коштів. 
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Додаток 3 

              до Програми розвитку та фінансової 

              підтримки Корюківського міського  

              молодіжного центру «КУБ» Корюківської 

міської ради на 2023-2025 роки    

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  

Програми розвитку та фінансової підтримки  Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської 

міської ради на 2023-2025 роки 
 

№ 

п/п 

Заходи  

Програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування  

(тис.грн.), у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Заробітна плата з 

нарахуваннями 

Корюківська 

міська рада, 

Корюківський 

міській 

молодіжний центр 

«КУБ» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради  

2150,0 700,0 700,0 750,0 Створення ефективних 

умов для роботи 

працівників центру. 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю (солодощі, 

подарунки для 

проведення заходів 

(Додаток 1 

Програми), паперу, 

тонерів, канцтоварів, 

акустичної 

портативної системи, 

Корюківська 

міська рада, 

Корюківський 

міській 

молодіжний центр 

«КУБ» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

640,0 200,0 200,0 240,0 Популяризація 

культурних та 

інтелектуальних форм 

дозвілля. Активне 

залучення та 

збільшення кількості 

молодих чоловіків та 

жінок до участі у 

заходах. 



інше) 

3. Оплата послуг (крім 

комунальних) 

(ремонт комп’ютерної 

техніки, послуги з 

охорони приміщення, 

повірка вогнегасників, 

харчування учасників 

заходів (Додаток 1 до 

програми), послуги 

інтернету, інше)  

Корюківська 

міська рада, 

Корюківський 

міській 

молодіжний центр 

«КУБ» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

230,0 90,0 90,0 50,0 Стале функціонування 

молодіжного центру. 

4. Видатки на 

відрядження  

Корюківська 

міська рада, 

Корюківський 

міській 

молодіжний центр 

«КУБ» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

30,0 10,0 10,0 10,0 Створення ефективних 

умов для роботи 

працівників центру. 

5. Оплата  вартості 

комунальних послуг 

та енергоносіїв 

Корюківська 

міська рада, 

Корюківський 

міській 

молодіжний центр 

«КУБ» 

2023-2025 

роки 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради 

950,0 300,0 300,0 350,0 Стале функціонування 

центру. Забезпечення 

оптимального  

температурного 

режиму та інших умов 

згідно санітарних 

вимог для 

комфортного 

перебування у закладі. 

ВСЬОГО 4000,0 1300,0 1300,0 1400,0  
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 409 

 

Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000) 
 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

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

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та подати на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання проєкт бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2023 рік, а саме: 

 

«1. Визначити на 2023 рік : 

- доходи міського бюджету у сумі 189 150 000,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 180 000 000,00 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 9 150 000,00 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 188 952 000,00 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 178 153 400,00 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 10 798 600,00 гривень; 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

51000,00гривень; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 249 000,00 гривень у тому 

числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 198 000 гривень 

та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 51 000 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 648 600,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 648 600,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 49 560 155,00 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені 

статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 

бюджету на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та 

частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 

8. Установити, що в 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 статті 

71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на: 

- оплата праці працівників бюджетних установ; 



- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2023 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово 

вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

(згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).            

 

11. Надати право Фінансовому відділу Корюківської міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням 

захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного 

періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим 

їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики 

на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом 

та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до 

трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. 

 

12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 



4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

- здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року; 

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 Бюджетного 

кодексу України; 

6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; 

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші 

енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних 

послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

 

14. Дозволити Фінансовому відділу Корюківської міської ради вносити 

зміни до помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету, а у 

виключних випадках та за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів - здійснювати перерозподіл видатків за економічною 

класифікацією в межах його загального обсягу бюджетних призначень по 

загальному та спеціальному фондах міського бюджету . 

 

15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету Корюківської 

міської ради: 

1) виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткові трансферти місцевим бюджетам; 

2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів 

з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним                

внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської територіальної 

громади на 2023 рік»; 

4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету; 



5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з 

наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік». 

 

16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року. 

 

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

18. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради забезпечити 

опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської ради 

у термін, визначений законодавством.  

 

19. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити, у разі 

необхідності, внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього 

рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та кредитування 

і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними наказами 

Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або забезпечити 

внесення таких змін рішенням виконавчого комітету після підписання цього 

рішення. 

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.» 

 

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 178303000 178128000 175000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
126600000 126600000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 126600000 126600000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
7423000 7423000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
4600000 4600000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
2800000 2800000

130301000 Рентна плата за користування надрами 23000 23000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7740000 7740000 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
240000 240000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3000000 3000000 0

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

підакцизних товарів
4500000 4500000

18000000 Місцеві податки 36365000 36365000 0 0

18010000 Податок на майно 22465000 22465000 0 0

18050000 Єдиний податок 13900000 13900000

19000000 Інші податки та збори 175000 0 175000 0

19010000 Екологічний податок 175000 0 175000 0

20000000 Неподаткові надходження 10847000 1872000 8975000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 132000 132000 0 0

21080000 Інші надходження 132000 132000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1670000 1670000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1260000 1260000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
60000 60000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
600000 600000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

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

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 10000 10000

24000000 Інші неподаткові надходження 70000 70000 0 0

24060300 Інші надходження 70000 70000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8975000 8975000

бюджету Корюківськї міської територіальної громади  на 2023 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13 грудня 2022 року № 409

"Про  бюджет Корюківської міської територіальної громади 

на 2023 рік (код бюджету 2550700000)"

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 0 0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0 0 0

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 0

Разом 189150000 180000000 9150000 0

40000000 Офіційні трансферти 0 0 0 0

41000000 Від органів державного управління 0 0 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
0 0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 0

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

41051200

Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

0

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

0

ВСЬОГО 189150000 180000000 9150000 0

Міський голова Ратан АХМЕДОВ



ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 0 -1648600 1648600 1648600

208000 0 -1648600 1648600 1648600

208400 0 -1648600 1648600 1648600

600000 0 -1648600 1648600 1648600

602000 0 -1648600 1648600 1648600

602400
0 -1648600 1648600 1648600

0 -1648600 1648600 1648600

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету Корюківської 

міської ради  від 13 грудня  2022 року

№ 409 "Про  бюджет Корюківської міської 

територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000)"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

2



    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 103811400 85063700 40120100 10423860 18747700 2823600 1648600 1175000 0 0 1648600 106635000

0110000 103811400 85063700 40120100 10423860 18747700 2823600 1648600 1175000 0 0 1648600 106635000

Х 0100 Х 23469540 23469540 15732000 1448000 0 0 0 0 0 0 0 23469540

0110150 0150 0111 22867240 22867240 15732000 1448000 22867240

0110180 0180 0133 602300 602300 602300

Х 1000 Х 22939160 22939160 13398200 4607860 0 1099000 99000 1000000 0 0 99000 24038160

0111010 1010 0910 22939160 22939160 13398200 4607860 1099000 99000 1000000 99000 24038160

Х 2000 Х 12129500 12129500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12129500

0112010 2010 0731 10369500 10369500 10369500

0112111 2111 0726 1500000 1500000 1500000

0112152 2152 0763 260000 260000 260000

Х 3000 Х 16379700 16379700 10989900 620200 0 30000 30000 0 0 0 30000 16409700

0113133 3133 1040 1070000 1070000 554900 215100 1070000

0113160 3160 1010 280000 280000 280000

0113192 3192 1030 383000 383000 383000

0113241 3241 1090 13881700 13881700 10435000 405100 30000 30000 30000 13911700

0113242 3242 1090 765000 765000 765000

Х 6000 Х 24442700 5915000 0 3747800 18527700 0 0 0 0 0 0 24442700

0116020 6020 0620 18527700 18527700 18527700

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Державне управління

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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

            з   них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

усьогоусього
Разомвидатки 

розвитку

 видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік

РОЗПОДІЛ

оплата 

праці

Спеціальний фонд

у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13 грудня 2022 року № 409 "Про  бюджет Корюківської 

міської територіальної громади

на 2023 рік (код бюджету 2550700000)"   

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

видатки 

споживання 

          з    них

видатки 

розвитку

Надання дошкільної освіти

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

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

Охорона здоров’я

Освіта

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Житлово - комунальне господарство

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



0116030 6030 0620 5915000 5915000 3747800 5915000

Х 7000 Х 2151000 1931000 0 0 220000 1519600 1519600 0 0 0 1519600 3670600

0117130 7130 0421 60000 40000 20000 60000

0117322 7322 0443 1000000 1000000 1000000 1000000

0117350 7350 0443 199600 199600 199600 199600

0117412 7412 0451 200000 200000 200000

0117461 7461 0456 1800000 1800000 1800000

0117650 7650 0490 15000 15000 15000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117670 7670 0490 300000 300000 300000 300000

0117680 7680 0490 21000 21000 21000

0117693 7693 0490 55000 55000 55000

Х 8000 Х 2299800 2299800 0 0 0 175000 0 175000 0 0 0 2474800

0118110 8110 0320 500000 500000 500000

0118240 8240 0380 1799800 1799800 1799800

0118340 8340 0540 175000 175000 175000

Інша діяльність

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Заходи та роботи з територіальної оборони

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)



0600000 72107000 72107000 36973960 14526140 0 7975000 0 7975000 0 0 0 80082000

0610000 72107000 72107000 36973960 14526140 0 7975000 0 7975000 0 0 0 80082000

Х 0100 Х 1284230 1284230 1039200 0 0 0 0 0 0 0 0 1284230

0610160 0160 0111 1284230 1284230 1039200 1284230

Х 1000 Х 54341330 54341330 26853700 12525840 0 7910000 0 7910000 0 0 0 62251330

0611010 1010 0910 4263350 4263350 2745370 424700 410000 410000 4673350

0611021 1021 0921 31829320 31829320 12921750 9109700 7500000 7500000 39329320

0611070 1070 0960 4057500 4057500 2610380 635530 4057500

0611080 1080 0960 5591970 5591970 3952960 603210 5591970

0611141 1141 0990 7089040 7089040 3823170 1696670 7089040

0611142 1142 0990 435530 435530 435530

0611160 1160 0990 1074620 1074620 800070 56030 1074620

0611200 1200 0990 0

Х 3000 Х 1414000 1414000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414000

0613140 3140 1040 1414000 1414000 1414000

Х 4000 Х 12565360 12565360 7552310 2000300 0 65000 0 65000 0 0 0 12630360

0614030 4030 0824 2307090 2307090 1387050 479490 5000 5000 2312090

0614040 4040 0824 954770 954770 660500 99260 10000 10000 964770

0614060 4060 0828 8690500 8690500 5504760 1421550 50000 50000 8740500

0614082 4082 0829 613000 613000 613000

Х 5000 Х 2502080 2502080 1528750 0 0 0 0 0 0 0 0 2502080

0615011 5011 0810 248000 248000 248000

0615012 5012 0810 90000 90000 90000

0615031 5031 0810 2164080 2164080 1528750 2164080

3700000 2235000 2235000 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 2235000

3710000 2235000 2235000 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 2235000

Х 0100 Х 1170700 1170700 898000 32600 0 0 0 0 0 0 0 1170700

3710160 0160 0111 1170700 1170700 898000 32600 1170700

0119110 9110 0180 1064300 1064300 1064300

 178153400 159405700 77992060 24982600 18747700 10798600 1648600 9150000 0 0 1648600 188952000

Ратан АХМЕДОВМіський голова

Державне управління

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Реверсна дотація

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Освіта

Державне управління

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 олімпійських 

видів спорту

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Культура і мистецтво

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 

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

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

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

селищах, селах, об’єднаних громадах

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання дошкільної освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат) 198000 249000 0 -51000 -51000 198000 198000

0118800 8800 Кредитування 198000 51000 0 249000 0 -51000 0 -51000 198000 0 0 198000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

198000 51000 249000 198000 51000 249000

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-51000 -51000

0 -51000 -51000

Всього 198000 249000 -51000 -51000 198000 198000

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 13 грудня 2022 року № 409

"Про  бюджет Корюківської міської теритоіальної 

громади на 2023 рік (код бюджету 2550700000)"   

бюджету  Корюківської міської територіальної громади в 2023 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

Міський голова                                                                                                                                                             Ратан АХМЕДОВ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 



Додаток 5

до рішення  виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 13 грудня 2022 року № 409

"Про бюджет Корюківської міської

територіальної громади на 2023 рік 

(код бюджету 2550700000)"  

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація / Державний бюджет 1064300

Х Х УСЬОГО за розділом 1 1064300

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

1. Трансферти із загального фонду

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2023 РІК



(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 16486000110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно - аналітичне Капітальні видатки

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2023 99000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення Капітальні видатки 2023 30000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Реконструкція истеми забезпечення медичним 

киснем окремих приміщень терапевтичного 

відділення Комунального некомерційного 

підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня2 Корюківської міської ради 

за адресою: 15300, Чернігівська обл., 

м.Корюківка, вул.Шевченка, 101 2023 1000000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) Капітальні видатки 2023 199600

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 2023 20000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання Капітальні видатки 2023 300000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 1648600 Х

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради

 від 13 грудня 2022 року № 409 

"Про  бюджетКорюківської міської територіальної громади на 2023 рік

(код бюджету 2550700000)"   

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році



РОЗПОДІЛ

у 2023 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 46185000 44439400 1745600 1519600

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 100000 100000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

29.09.2022 238400 238400

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 10629500 10629500

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 1500000 1500000

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 260000 260000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 1070000 1070000

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 призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2023 рік

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

29.09.2022 280000 280000

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 383000 383000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Соціальний захист  окремих категорій населення 

на 2022-2024 роки»

Рішення дев’тої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

09.11.2021 315000 315000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка соціальної підтримки учасників російсько-

української війни, антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та 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) 450000 450000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"БЛАГОУСТРІЙ" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 13050900 13050900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"КОРЮКІВСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

КОНТОРА" Корюківської міської ради на 2023-2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 790000 790000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"УБІДЬСЬКЕ" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 3623900 3623900

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 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 2023-2025роки,

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 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 2023 рік

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 360000 360000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

Програма організації та проведення суспільно  корисних 

робіт для провопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно 

корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 353000 353000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма організації 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

Програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради від 

20.12.2018 (нова редакція 

рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.08.2021) 5410160 5410160

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 205040 205040

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма поводження з побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній грмаді на 2022-2024 

роки

Рішення дев’ятоїї сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 150000 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 

забудові Корюківської територіальної громади на 2022-2024 

роки"

Рішення дев’ятоїї сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 99900 99900

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 60000 60000

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Корюківська центральна 

районна лікарня" Корюківської міської ради на 2023-2025 

роки

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 1000000 1000000 1000000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 199600 199600 199600

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

Програма "Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 

2022-2024 роки"

Рішення дев’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

09.11.2021 200000 200000

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 13 грудня 2022 року № 409 "Про  бюджет Корюківської міської

територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 2550700000)"   

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат бюджету  Корюківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 



0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2024роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради від 

20.12.2018 (нова редакція 

рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

30.08.2021) 1800000 1800000

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 15000 15000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

Програма розроблення, оновлення, внесення змін до 

містобудівної документації та регулювання земельних 

відносин Корюківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 20000 20000 20000

0117670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду комунального підприємства 

"Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради на 2023-

2025 роки".

Рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

15.12.2022 300000 300000 300000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів місцевого 

самоврядування Програма "Членські внески" на 2023-2025 роки"

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

29.09.2022, 21000 21000

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 55000 55000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 500000 500000

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма сприяння територіальній обороні та заходів 

національного спротиву Корюківської міської 

територіальної громади на 2022 -2023 роки
Рішення виконавчого комітету 

від 10.05.2022 № 101 1799800 1799800

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

Рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради 

восмьмого скликання від 

15.12.2020 175000 175000

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 249000 198000 51000

0600000 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 3375155 3375155 0 0

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти 

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей 

Корюківської міської ради на 2023-2025 роки

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

29.09.2022 882000 882000

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 30625 30625

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 435530 435530

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 2023-2025 роки

Рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

29.09.2022 1414000 1414000

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 49560155 47814555 1745600 1519600

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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка                           № 410 

 

Про затвердження дефектного акту та  

зведеного кошторисного розрахунку  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити дефектний акт та зведений кошторисний розрахунок на 

Поточний ремонт котельні по вул. Шевченка, б.ХХХ в м. Корюківка 

Чернігівської області, 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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 411     

 

Про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій  

та збройних конфліктів 
 

Відповідно до частини 6 статті 30-1 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанови  Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 

«Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», враховуючи рішення Комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської 

ради від 12.12.2022 року (протокол № 9), на підставі заяви ХХХ від 08.12.2022 

року, жительки с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області, вул. 

Орловського, буд. ХХХ, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, ХХХ, 07.06.2012 року народження (свідоцтво про 

народження серія ХХХ, видане Наумівською сільською радою Корюківського 

району Чернігівської області 25.06.2012 року), яка зареєстрована та проживає в 

с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області, вул. Орловського, 

буд. ХХХ, та зазнала психологічного насильства внаслідок смерті її батька 

ХХХ, який помер 17.05.2022 року в наслідок отримання поранення під час 

участі в російсько-українській війні (акт оцінки потреб дитини та її сім’ї від 

12.12.2022 року, складений відділом соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради). 

 

 

2. 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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка                        № 412 

   

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання Корюківської районної державної адміністрації, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим 

рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 49-9/VIII, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. З нагоди Дня енергетика, за сумлінну працю і високий професіоналізм, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) кожному: 

- Дубину Оксану Олександрівну – керівника групи формування корисного 

відпуску відокремленого підрозділу Корюківський район електричних мереж АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 

- Хоменка Олександра Вікторовича – майстра дільниці 1 групи 

Корюківської дільниці з експлуатації електромереж №2 Корюківської дільниці 

відокремленого підрозділу Корюківський район електричних мереж АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; 

- Рака Сергія Миколайовича – електромонтера з експлуатації 

електролічильників 4 групи експлуатації приладів обліку відокремленого 

підрозділу Корюківський район електричних мереж АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;  

- Черепенка Сергія Валерійовича – електрослюсаря з ремонту устаткування 

розподільних пристроїв 5 розряду дільниці ТП цеху централізованого ремонту 

відокремленого підрозділу Корюківський район електричних мереж АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

Підстава: подання Корюківського РЕМ від 08.12.2022 року                                           

№ 53/53/3217/01-13.  



2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради профінансувати кошти 

в сумі 1200,00 грн (одна тисяча двісті гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 320,00 грн (триста двадцять гривень 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 413 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Абакумець В.А. та додані до неї документи, відповідно 

до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 

30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 

4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 

00 коп.) ХХХ (вул. Бульварна, буд. 23 кв. ХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХ, паспорт серії ХХХ), що здійснила поховання безробітного 

Абакумця Валерія Олександровича, який помер 29.11.2022 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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 

 

13 грудня 2022 року м. Корюківка № 414 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директорів «Трудового 

архіву», ЦНСП Корюківської міської ради та КМЦ «КУБ», керуючись Положенням 

про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за підсумками роботи                      

ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 

2.  Затвердити Подання на преміювання директора Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Тамари Олексіївни за підсумками 

роботи ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 

3. Затвердити Подання на преміювання директора Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради Онищука Володимира 

Леонідовича за підсумками роботи ІV кварталу 2022 року, що додається. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 


