
16379,8 7765,6 47,4
Придбання обладнаняя та програмного 

забезпечення 180,7 0,0

Придбання обладнаняя для ЦНАП 298,9 293,9
Ремонт туалетів адміністративної 

будівлі 560,5 0,0

Ремонт покрівлі адміністративної 
будівлі 430,3 211,5

Система радіооповіщення 80,0

0217650 Виконавчий комітет 

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права 
на неї. Виконання експертних 
грошових оцінок 12 забудованих 
земельних ділянок за рахунок 
авансових внесків.

66,0 12,9 19,5

13548,4 6046,3 44,6
Капітальний ремонт ліфтів 2700,0 1860,4 68,9
Придбання комп'ютерів для лікарів 
вторинної ланки

598,4 545,0 91,1

Ренгендіагностичний апарат з цифровою 
обробкою зображення на 3 робочих місця з 
принтером сухого друку

6600,0 0,0

Бронхоскоп (1 шт) 750,0 746,9 99,6
Лапароскопічна стійка Karl storz jr Olimpus 2 
шт. 1000,0 994,0 99,4

0217363 Виконавчий комітет Придбання мамографічногоапарату 1900,0 1900,0 100,0

1200,0 1187,0 98,9

022010 Виконавчий комітет Медичне обладнання 1200,0 1187,0 98,9

15,0 14,0 93,3

0215061 Виконавчий комітет Ігровий стіл 15,0 14,0 93,3

19310,3 4640,0 24,0
ДНЗ №7 "Золотий 
ключик"

Капітальний ремонт будівлі 1534,6 47,2 3,1

ДНЗ №12"Райдужний" Придбання насосу 25,0 25,0 100,0

ДНЗ №12"Райдужний" Придбання ноутбуку 10,0 10,0 100,0
ДНЗ №3 "Теремок" Придбання телевізору" 11,0 11,0 100,0

ДНЗ №8 "Волошка" Придбання обладнання 50,0 0,0

ДНЗ №8 "Волошка" Капітальний ремонт групи 300,0 182,0 60,7

ДНЗ №3 "Теремок" Придбання ноутбука" 10,0 10,0 100,0

Дошкільні навчальні 
заклади 

Придбання сміттевих баків
11,0 11,0 100,0

ЗОШ № 10 Придбання обладнання (інклюзія)
264,3 148,1 56,0

Загальноосвітні школи Придбання орг. техніки (залишок 
освітньої субвенції) 179,5 94,2 52,5

МЦФЗН " Спорт для всіх"

Відділ освіти Конотопської міської ради 

611010

0212010 Виконавчий комітет 

0210160

% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

КЗ "Конотопська ЦРЛ ім.ак. М.Давидова"

КЗ "Конотопська міська лікарня"

Виконавчий комітет 

Назва закладу Види робіт (придбання)

Розподіл об'єктів, фінансування яких в 2019 році планується за рахунок 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради 

КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

Загальноосвітні школи Придбання орг. техніки, альтанки, 
майданчіків (депутатські кошти) 410,8 291,6 71,0

ЗОШ № 10 Капітальний ремонт покрівлі
830,0 5,7 0,7

ЗОШ № 5 Капітальний ремонт  (заміна вікон)
270,0 251,6 93,2

НВК "Казка" Капітальний ремонт  харчоблоку
300,0 14,0 4,7

ЗОШ Придбання НУШ
259,5 248,5 95,8

Т. Мрія Придбання обладнаня
15,0 14,8 98,7

Інклюзивно-ресурсний 
центр

Капітальний ремонт кабінетів ІРЦ
300,0 189,3 63,1

Художня школа Придбання ноудбука та телевізора
22,0 22,0 100,0

ДЮСШ М.Маміашвілі Виготовлення ПКД по капітальному 
ремонту будівлі по вул. Червоної 
Калини,0

192,0 0,0

ДЮСШ М.Маміашвілі Капітальний ремонт покрівлі по вул. 
Червоної Калини,1 1500,0 386,5 25,8

ДЮСШ М.Маміашвілі Придбання спортивного інвентаря 
(депутатські) 14,0 0,0

617321
ЗОШ 14 Реконструкція покрівлі

1550,0 141,9 9,2

Реконструкція стадіону "Юність" по 
вул. Успенько-Троіцька,61 150,0 0,0

Реконструкція будівлі  ДЮСШ ім. 
Маміашвілі по пр. Червоної 
Калини,1

1200,0 416,3 34,7

Реконструкція футбольного поля з 
влаштуванням штучного покриття  
по вул. Успенсько-Троїцька, 61 м. 
Конотоп Сумської області

860,0 679,1 79,0

615031

ДЮСШ М.Маміашвілі

617325

611020

611090



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

Нове будівництво футбольного поля 
з влаштуванням штучного покриття  
ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 13 по вул. 
Б.Хмельницького,91

1968,4 0,0

617361

Гімназія Реконструкція будівлі Конотопської 
гімназії Конотопської міської ради 
Сумської області по вул.Братів 
Радченків,21 (Співфінансування з 
міського бюджету інвестиційного 

4152,3 0,0

ДНЗ №10"Ялинка" Реконструкція будівлі 
Конотопського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) 
№10 "Ялинка" Конотопської міської 
ради Сумської області по 
вул.Свердлова,32 

594,2 263,5 44,3

Гімназія Реконструкція будівлі Конотопської 
гімназії Конотопської міської ради 
Сумської області по вул.Братів 
Радченків,21 (Співфінансування з 
міського бюджету інвестиційного 

0,0 0,0

Заклади освіти Здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих 
територій за рахунок субвенції з 
державного бюджету, в тому числі 
співфінансування (37,5 ТИС.ГРН)

2326,7 1176,7 50,6

1303,2 379,2 29,1
капітальний ремонт центральної 
міської бібліотеки ім. 
С.І.Пономарьова (ремонт козирка, 
сходів, пандусу)

40,0 0,0

придбання книг для поповнення 
бібліотечного фонду 2,0 2,0 100,0

придбання фузеляжу вертольота (МІ- 100,0 0,0
придбання системного блоку 7,5 7,5 100,0

капітальний ремонт експозиційної 
зали №1 та №2 Конотопського 
міського краєзнавчого музею ім. 
О.М.Лазаревського

260,0 0,0

капітальний ремонт будівлі 
Конотопського міського 
краєзнавчого музею ім. 
О.М.Лазаревського (заміна вікон)

0,0 #ДЕЛ/0!

МБК "Зоряний" придбання акустичної апаратури 190,0 0,0

МБК "Зоряний"
капітальний ремонт внутрішніх 
приміщень Конотопського міського 
палацу культури

280,0 279,7 99,9

Міський палац культури
капітальний ремонт сценічного 
обладнання 423,7 90,0 21,2

Відділ культури і туризму Конотопської міської ради

617363

1014040

1014060

1014030 Бібліотека

Музей



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

88688,5 24752,2 27,9
1210160 апарат управління принтер 8,0 7,4 92,5

5006,1 860,8 17,2
Заміна світильників під підїздами 700,0 77,7 11,1
Капітальний ремонт вхідної групи 
гуртожитку по вул.Бр.Лузанів,49 172,6 0,0

Капітальний ремонт гуртожитку 
по вул.Бр.Лузанів,49

285,9 0,0

Капітальний ремонт покрівель 
дахів гуртожитку по 
ву.Металістів,2 та житлових 
будинків по вул.Клубній,119, 
вул.Короленка,8 та вул.І.Франка,37

1000,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді №1,2 
по вул.Короленка,35 20,0

Заміна вхідних дверей в підїзді №3 
по вул.Короленка,35

10,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді 
№3,4,6 по вул.Короленка,17

30,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді №1 
по вул.Короленка,12

10,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді по 
вул.Батуринській,12Б

10,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді №1,2 
по вул.Батуринській,10

20,0 0,0

Заміна вхідних дверей в підїзді №1 
по пр.Миру,22

10,0 0,0

Заміна вхідних дверей в 
гуртожитку по вул.Батуринській,5 10,0 0,0

кап.ремонт фасадів 
житл.буд.№74а по вул.Клубній

35,0 0,0

Встановлення елементів 
спортивного майданчику в р-ні 
житл.буд.№12 по пр.Миру

25,0 0,0

Встановлення елементів дитячих 
майданчиків

1911,6 81,7 4,3

Капітальний ремонт фасаду 
житлового будинку по 
вул.Успенсько-Троїцькій,87а

726,0 701,4 96,6

Капітальний ремонт житлового 
будинку по вул.Успенсько-
Троїцькій,35 (проектні роботи)

30,0 0,0

Управління житлово-комунального господарства

Експлуатація та 
тех.обслуговування 
житлового фонду

1216011



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

14075,0 319,2 2,3
Викоання проектних та будівельних 
робіт по обєкту: "Капітальний 
ремонт котельні по пр.Червоної 
калини,10 (заміна котлів)"

1125,0 32,9 2,9

Модернізація котелень міста КП 
"Теплогарант"

4650,0 286,3 6,2

Реконструкція котельні по 
вул.Віктора Деняка,15, із заміною 
тепломережі

3000,0 0,0

Реконструкція котельні по 
вул.Клубній,101а із заміною котлів 5300,0 0,0

1380,0 1070,6 77,6
Реконструкція каналізаційної 
насосної станції по вул.Віктора 
Деняка (проектні роботи)

480,0 471,1 98,1

Заміна насосного обладнання та 
виготовлення ПКД для проведення 
робіт з Схемою водопостачання

900,0 599,5 66,6

1216015 Забезпечення надійної та 
безперебійної 
експлуатації ліфтів

Капфтальний ремонт 8 ліфтів в 
житлових будинках 2000,0 1096,2 54,8

2838,0 292,7 10,3

Капітальний ремонт огородження 
та пішохідних доріжок скверу 
воїнів-інтернаціоналістів по 
пр.Червоної калини (проектні 
роботи)

110,0 0,0

Капітальний ремонт дороги по 
вул.П.Сагайдачного.Ділянка №3 
(коригування)

2500,0 64,7 2,6

Капітальний ремонт підпірної 
стінки в районі житлових будинків 
№3, №4 по вул.І.Скоропадського 228,0 228,0 100,0

1216090 Інша діяльність с сфері 
ЖКГ

Капітальний ремонт будівлі по 
вул.Садовій,41 (воєнкомат) 50,0 0,0

6254,4 0,0 0,0

Реконструкція дороги по 
вул.Клубній. 2 ділянка (коригування) 2000,0 0,0

Капітальний ремонт дороги по 
вул.Клубній від вул.Кооперативної 
до буд. №44 по вул.Клубній 
(коригування)

635,9 0,0

Реконструкція дороги по 
вул.Лазаревського від пр.Червоної 
калини до вул.Пушкіна

3618,5 0,0

5605,3 191,8 3,4

Забезпечення діяльності 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

Утриманні та розвиток 
автомобільних доріг….

1217461

Співфінансування 
інвестиційних проектів, 
що реалізуються за 
рахунок коштів ДФРР

1216013

1217361

1216030 Організація благоустрою 
населених пунктів

Забезпечення діяльності 
з виробництва, 
транспортування, 
постачання теплової 
енергії

1216012



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

Капітальний ремонт дороги по 
вул.Ніжинській (ІІІ черга) 
(коригування)

2500,0 75,8 3,0

Капітальний ремонт дороги по 
вул.Клубній від вул.Кооперативної 
до буд.№44 по вул.Клубній

105,3 105,3 100,0

Капітальний ремонт дороги по 
вул.Конотопських партизан від 
будинку №26 до №69

3000,0 10,7 0,4

32711,0 14681,2 44,9

 - Розробленя проектної 
документації по обєету 
"Реконструкція парку культури та 
відпочинку "Юність" по пр.Миру (1 
черга)(місц.бюджет)

122,0 120,2 98,5

 - Розробленя проектної 
документації по обєету 
"Капітальний ремонт частини 
парку по вул.Свободи" 
(місц.бюджет)

100,0 0,0

Придбання рухомого рейкового 
складу (трамваїв) для КП 
"Конотопське трамвайне 
управління" (держ. бюджет)

13610,0 13610,0 100,0

Придбання рухомого рейкового 
складу (трамваїв) для КП 
"Конотопське трамвайне 
управління" (місц.бюджет)

610,0 610,0 100,0

Будівництво світлофорного обєкту 
негулювання пішохідного руху по 
вул.Вирівській навпроти буд.№25 
(держ.бюджет)

310,0 0,0

Будівництво світлофорного обєкту 
негулювання пішохідного руху по 
вул.Вирівській навпроти буд.№25 
(місц.бюджет)

15,0 0,0

Будівництво фонтану в парку 
культури та відпочинку "Юність" 
по пр.Миру.  (держ.бюджет)

3900,0 75,0 1,9

Реконструкція дороги по 
вул.Тургенєва.Ділянка №2 
(коригування) (держ.бюджет)

4100,0 0,0

капітальний ремонт дороги по 
вул.Інтернатній (ІІ черга) 
(коригування) (держ.бюджет)

1500,0 75,5 5,0

Капітальний ремонт частини 
парку по 
вул.Свободи(держ.бюджет)

2900,0 0,0

Реконструкція парку культури та 
відпочинку "Юність" по пр.Миру (1 
черга) (держ.бюджет)

5544,0 190,5 3,4

автомобільних доріг….

Виконання 
інфестиційних проектів 

щодо соц-
економ.розвитку

1217363



% виконання

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Назва закладу Види робіт (придбання)КПКВ Профінансов
ано станом 

на 01.09. 
2019 року

1217310 Будівництво обєктів 
ЖКГ

13415,6 1477,3 11,0

Реконструкція доріг, а саме по: 5407,8 288,2 5,3
 - вул.Клубній. 2 
ділянка(коригування)

119,2 119,2 100,0

 - вул.Тургенєва. 2 
ділянка(коригування)

78,9 78,9 100,0

 - вул.Свободи (коригування) 5209,6 90,1 1,7
Будівництво світлофорного об'єкту 
для регулювання пішохідного руху 
по вул.Успенсько-Троїцькій в 
районі житлового будинку №76

300,0 0,0

Реконструкція ліфта в п.№2 будинку 
№16 по вул.Лісового 1000,0 0,0

Реконструкція електричних мереж 
стадіону "Локомотив" ДЮСШ 
ім.М.Маміашвілі

0,0 #ДЕЛ/0!

Реконструкція водопровідних мереж 
по вул.Конотпоських партизан 800,0 119,8 15,0

Реконструкція водопровідних мереж 
по пр.Червоної калини 1600,0 79,1 4,9

Будівництво меморіального 
комплексу Героїв Небесної Сотні 500,0 0,0

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в районі житлового 
будинку №4 по вул.Гвардійській

136,8 134,3 98,2

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в сквері по 
вул.П.Сагайдачного

109,2 0,0

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в районі житлового 
будинку №156 по вул.Професійній

70,0

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в районі житлового 
будинку №44 по вул.Пирогова

100,0

Будівництво спортивного 
майданчику. Встановлення 
елементів спортивного майданчику 
в районі житлового будинку №88 по 
вул.Генерала Тхора

100,0

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику  по вул.Кочемазова

100,0 2,8
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Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в районі житлового 
будинку №61 по вул.Пилипа Орлика

50,0

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в районі житлового 
будинку №46 по вул.Пушкіна

100,0 2,8

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику по 5-му пров. 
вул.Дарвіна

23,3

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику в сквері "Авіаторів" по 
вул.Рябошапко

100,0 2,8

Будівництво дитячого майданчику. 
Встановлення елементів дитячого 
майданчику  по вул.Мірошниченка 50,0 2,8

Реконструкціяі водопровідних 
мереж по вул.Соснівській від 
вул.Б.Хмельницького до 
вул.П.Орлика

129,9 0,0

Проектні роботи, а саме: 2738,7 844,5 30,8
Будівництво артезіанської 
глибоководної свердловини 
потужність 120м3/год. в районі  
вул.М.Немолота

240,0 199,6 83,2

Реконструкція дороги по 
вул.Лазаревського від пр.Червоної 
калини до вул.Пушкіна

199,0 0,0

Реконструкція дороги по 
вул.Вирівській від вул.Батуринської 
до вул.Братів Лузанів 100,0 0,0

Реконструкція дороги по 
вул.Вирівській від вул.Будівельників 
до знаку "кінець населеного пункту" 200,0 0,0

Будівництво мікрорайону 
"Сонячний" в мережах 
вул.Новоселівської та 
вул.Смілянського

500,0 0,0

Будівництво вдосконаленого 
полігону по складуванню ТПВ

1499,7 644,9 43,0

Ремонтно-реставраційні роботи 
пам'ятки архітектури місцевого 
значення житлового будинку по 
пр.Червоної калини,8

500,0 0,01217340
Проектування, 
реставрація памяток 
архітектури
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Внески до статутного 
капіталу

4845,0 4754,9 98,1

 - КП "Теплогарант" , а саме: 2050,0 1959,9 95,6
      -   ел.енергія 1050,0 1050,0 100,0
 - заробітна плата 518,4 518,4
 - заміна модуля живлення 5,1 5,1
 - діагностіка, ремонт та повірка 
газового обладнання

2,6 2,6

 - повірка та ремонт лічильників 90,0
 - ремонт та держповірка еоректорів 
обжму газу

49,9 49,9

 - обстеження та паспортизація, 
оцінка тех.стану будівель котелень

256,0 255,9 100,0

 - проведення експертизи стану 
охорони праці та безпеки 
промислового виробництвадля 
отримання дозволу на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та 
інших робіт

78,0 78,0 100,0

 - КРЕП "Центральне" , а саме: 665,0 665,0 100,0
 - ремонт покрівель 150,0 150,0 100,0
 - заробітна плата, ПДФО 515,0 515,0 100,0
 - ЖРЕП "Житлосервіс" , а саме: 480,0 480,0 100,0
 - ремонт покрівель 150,0 150,0 100,0
 - заробітна плата 330,0 330,0 100,0
 - КП  "ВУВКГ", а саме: 1450,0 1450,0 100,0
      -   ел.енергія 1080,0 1080,0 100,0
      -  складання проекту 
видобування питних підземних вод 
для централізованого 
водопостачання

100,0 100,0 100,0

    -  складання проекту зон 
санітарної охорони Конотопського 
родовища питних підземних вод

70,0 70,0 100,0

     -  придбання приладів 
комерційного обліку

200,0 200,0 100,0

 - КП  "Банно-пральний комбінат", 
а саме:

200,0 200,0 100,0

   -  придбання дров для лазні 153,9 153,9 100,0
   -  оплата комунальних послуг 
(ел.енергія, водопостачання)

46,1 46,1 100,0

2711,0 211,0 7,8

2918230
Інші заходи 
громадського порядку та 
безпеки

Засоби відеоспостереження, 
телекомунікаційні мережі 2500,0 0,0

Службовий автомобіль для 
Конотопського відділу УСБУ

199,0 199,0 100,0

Виготовлення ПКД для 
Конотопського відділу поліції

0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

2918120
Рятувально-водолазна 

станція
придбання автомобільного причепу

12,0 12,0 100,0

128392,8 37748,0 29,4
########

ВСЬОГО

Субвенція з місцевого 
бюджету  державному 
бюджету на виконання 

програм соціально-
економічного розвитку 

2919800

Відділ з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохороними органами

1217670
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В.КошевецькаНачальник фінансового управління Конотопської міської ради






















