
П Р О Т О К О Л № 6 0 
засідання постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, охорони навколишнього середовища 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Слухали : 
І.Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. 
Вирішили: Додатково вивчивши об"єкти бюджету розвитку з виїздом на 

місце, внести наступні зміни до проекту рішення "Про внесення змін до міського 
бюджету на 2015 рік": 

Зменшити планові призначення фінансування міського бюджету на 2015 рік в 
частині погашення зовнішнього запозичення НЕФКО на суму 300,0 тис. грн., 
вивільнені асигнування спрямувати: 

- управлінню соціального захисту населення Конотопської міської ради в сумі 
30,0 тис. грн. та відділу освіти Конотопської міської ради в сумі 70,0 тис. грн. для 
оплати інформаційних послуг; 

- управлінню соціального захисту населення Конотопської міської ради в сумі 
100,0 тис. грн. для реалізації Програми соціального захисту населення (КФК 
090412); 

- управлінню ЖКГ Конотопської міської ради в сумі 100,0 тис. грн. для оплати 
громадських робіт по благоустрою міста (КФК 100203). 

Частину залишку бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету в 
сумі 7287,7 тис. грн., що склався на 01.05.2015 спрямувати: 

- управлінню ЖКГ Конотопської міської ради на КФК 150101 «Капітальні 
вкладення» в сумі 5,5 млн.грн. - на об'єкт «Добудова незавершеного об'єкта під 
пологовий будинок та дитячу поліклініку по вул.Семашка,7А в м.Конотоп», 

- виконавчому комітету Конотопської міської ради на КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядування» в сумі 6,4 тис. грн. для придбання комутаторів; 

- територіальному центру соціального обслуговування на КФК 091204 
«Територіальні центри соціального обслуговування» в сумі 10,0 тис. грн. для 
придбання електропили; 

- відділу культури і туризму Конотопської міської ради: 



на КФК 110201 "Бібліотеки" в сумі 137,2 тис.грн. для капітального ремонту 
Конотопської центральної дитячої бібліотеки; 

на КФК 110202 «Музеї та виставки» в сумі 23,7 тис. грн. для завершення 
робіт по капітальному ремонту краєзнавчого музею; 

- відділу освіти Конотопської міської ради: 
на КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» в сумі 96,4 тис. грн. для 

капітального ремонту покрівлі ДНЗ №3 «Теремок», 
на КФК 070201 «Загальноосвітні школи» ЗОШ №14 - 50,0 тис. грн., 
на КФК 150101 «Капітальні вкладення» в сумі 1464,0 тис. грн., в тому числі: 

реконструкція покрівлі НВК «Казка» - 45,0 тис. грн., реконструкція матеріальної 
бази ДЮСШ М.Маміашвілі (адміністративно-діловий центр) - 999,0 тис. грн., 
капітальний ремонт підтрибунних приміщень стадіону "Локомотив" - 170 тис.грн, 
прибудова туалету ЗОШ №12 - 250,0 тис. грн. 

Зменшити видатки бюджету розвитку управлінню ЖКГ: 
1) по КФК 150101 "Капітальні видатки. Реконструкція доріг міста" на 589,2 

тис.грн. та спрямувати: 
- відділу освіти Конотопської міської ради на КФК 070201 «Загальноосвітні 

школи» в сумі 569.2 тис. грн. для проведення капітальних видатків, в тому числі: 
Підлипненська ЗОШ - 95,4 тис. грн., ЗОШ №5 - 116,1 тис. грн., НВК «Казка» - 105,0 
тис. грн., ЗОШ №13 - 252,7 тис. грн., 

- на КФК 150101 «Капітальні вкладення» на виготовлення проектно-
кошторисної документації на об"єкт «Будівництво Алеї пам'яті Героїв України» - 20 
тис.грн. 

2) по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду міста» КЕКВ 3131 
на суму 360000,00грн. та збільшити призначення по КФК 150101 «Капітальні 
вкладення» КЕКВ 3142 на суму 360000,00 грн. на завершення робіт по об'єкту: 
«Реконструкція матеріальної бази ДЮСШ ім.Маміашвілі. Реконструкція 
тренувально-футбольного поля. Електропостачання.» 
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