
Аналітична інформація про бюджет за 2017 рік 

Відділу комунального майна  

Конотопської міської ради Сумської області 

 

 
Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області  

є виконавчим органом Конотопської міської ради та головним розпорядником 

коштів Конотопського міського бюджету. 

 
Головна мета діяльності  відділу – реалізація  державної та регіональної 

політику у сфері управління майном, що перебуває у власності територіальної 

громади міста Конотоп. 

 

Завдання: 
 

1.  Здійснення повноважень власника комунального майна;  

2.  Здійснення повноважень орендодавця комунального майна;  

3.  Організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у кому-

нальній власності;   

4. Приватизація житлового фонду , в т.ч. кімнат у гуртожитках, що є 

об’єктами комунальної власності; 

5.  Продаж нерухомого майна, визнаного  спадщиною відумерлою або 

безгосподарним.  

6.  Продаж часток квартир та часток житлових будинків, що були передані 

рішенням суду до комунальної власності та які не можуть бути 

розподілені по черзі громадянам, що потребують поліпшення житлових 

умов згідно чинного законодавства. 

  

         На виконання бюджетної програми за КПКВК 4510180 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної 

республіки Крим та республіканського значення» затверджені на 2017 рік 

бюджетні асигнування за загальним фондом  становили 780,5 тис.грн. 

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків 

склала: 

90% - фонд заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці; 

2% - оплата енергоносіїв та комунальних послуг; 

8% - інші поточні видатки (оплата послуг з оцінки нерухомого майна, 

виготовлення технічних паспортів, розробки планів земельних ділянок, 

рецензії, придбання канцтоварів, відрядні, тощо); 

Капітальні видатки відсутні . 

Фінансування видатків загального фонду здійснено Фінансовим 

управлінням Конотопської міської ради у повному обсязі. Касове виконання 

загального фонду бюджету становить 768,1 тис. грн. (або 98% від плану).  

 

       На виконання бюджетної програми за КПКВК 4517500 «Інші заходи 

пов’язані з економічною діяльністю» затверджені на 2017 рік бюджетні 

асигнування за загальним фондом  становили 50 тис.грн. (послуги по 
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розрахунку ідеальних часток, визначення вартості будівель, 

проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічної документації). 

Фінансування видатків здійснено у повному обсязі. Касове виконання 

становить 49 тис. грн. (або майже 100% від плану).  

 

Відділом комунального майна Конотопської міської ради у звітному 

році забезпечено взяття фінансових зобов’язань виключно в межах 

затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення 

відділом комунального майна Конотопської міської ради виконання завдань, 

реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов’язковому обсязі 

відповідно до головної мети його діяльності, стратегічної цілі та 

затвердженого паспорта бюджетної програми. 

 

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а 

також інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання бюджетних програм за 2017 рік наведена у 

додатках 1, 2. 

 

Публічне представлення інформації щодо виконання Відділом 

комунального майна Конотопської міської ради Сумської області місцевого  

бюджету за 2017 рік відбудеться 06 березня 2018 року об 15-00 у великій залі 

засідань Конотопської міської ради . 

 

 

 

 


