
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету  

міста Конотопа на 2019 рік» від 28.11.2019 (39 сесія, 7 скликання)  
 

1.Виділену іншу субвенцію від Кролевецького району в сумі 10,0 тис. грн. 
спрямовано комунальному некомерційному підприємству «Конотопська центральна 
районна лікарня ім. ак. М.Давидова» на КПК 0212010 «Багатопрофільна  стаціонарна 
медична допомога населенню» для відшкодування витрат на лікування мешканців 
району у відділенні гемодіалізу.  

2.Виділену субвенцію від Буринської міської ОТГ на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 73,6 
тис. грн. спрямовано комунальному некомерційному підприємству «Конотопська 
центральна районна лікарня ім. ак. М.Давидова» на КПК 0212010 «Багатопрофільна  
стаціонарна медична допомога населенню» для відшкодування витрат на лікування 
мешканців у відділенні гемодіалізу.  

3.Виділену іншу субвенцію від Конотопського району в сумі 221,0 тис. грн. 
спрямовано комунальному некомерційному підприємству «Конотопська центральна 
районна лікарня ім. ак. М.Давидова» на КПК 0212010 «Багатопрофільна  стаціонарна 
медична допомога населенню», в тому числі на поточні видатки в сумі 50,0 тис. грн. 
та на капітальні видатки в сумі 171,0 тис. грн. для придбання медичного обладнання. 

4.Частину залишку медичної субвенції, що склався на 01.01.2019 в сумі   511,5 
тис.грн. спрямовано Конотопській міській лікарні на КПК 0212010 «Багатопрофільна  
стаціонарна медична допомога населенню» для придбання медикаментів та 
перев’язувальних засобів в сумі 198,0 тис.грн., придбання медичного та 
комп’ютерного обладнання в сумі 114,5 тис. грн., КНП «Конотопська ЦРЛ ім. 
ак.Давидова» в сумі 199,0 тис.грн. на придбання комп’ютерного обладнання. 

5.Розглянувши звернення  головних розпорядників коштів: 
5.1.Відділу освіти Конотопської міської ради: 
5.1.1.Перенесено планові призначення в сумі 36,6 тис. грн. з капітальних на 

поточні по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами» для придбання меблів та обладнання. 
 5.1.2.По КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» перенесено планові 
призначення в сумі 50,0 тис. грн. з капітальних на поточні по ДНЗ №8 «Волошка» для 
придбання меблів у зв’язку із відкриттям додаткової групи. 

5.1.3.По спеціальному фонду зменшено бюджетні призначення по КПКВК 
0615031 на виготовлення ПКД  по капітальному ремонту будівлі ДЮСШ в сумі 192,0 
тис.грн. та КПКВК 0617325  на проведення коригування ПКД та проведення 
експертизи  по об’єкту «Реконструкція стадіону Юність по вул. Успенсько-
Троїцька,33» в сумі 93,0 тис.грн. та направлено на КПКВК 7325 на реконструкцію 
будівлі ДЮСШ по вул.Червоної Калини, 1 в сумі  285,0 тис.грн. 

5.1.4.Зменшено бюджетні призначення виконання робіт по коригуванню ПКД за 
об’єктом «Реконструкція стадіону "Юність" по вул.Успенсько-Троїцька,33» в сумі 
57,0 тис.грн. (КПК 0617325), з оплати послуг за теплопостачання в сумі 142,0 тис.грн.  
(КПК 0611010) та спрямувано на поточний ремонт системи опалення ДЮСШ по 
вул.Червоної Калини,1 в сумі 199,0 тис.грн. (КПК 0615031); 

5.1.5.Зменшено  планові призначення з оплати послуг за теплопостачання в сумі 
800,0 тис.грн. по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 



спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в сумі 400,0 тис.грн. 
по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти», в сумі 150,5 тис.грн. по КПК 0611090 
«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми» та направлено на підвищення заробітної плати 
педагогічним працівникам згідно постанови КМУ від 10 липня 2019 року №695 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №22»в 
сумі 66,1 тис.грн. по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в сумі 
937,6 тис.грн. КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти», в сумі 346,8 тис.грн по 
КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми»; 

5.1.6.Перенесено планові призначення в сумі 6,0 тис. грн. з поточних на 
капітальні для придбання циркуляційного насосу з опалення ДНЗ №5 «Сніжок». 

5.1.7. 107,9 тис. грн. перенесено з поточних на капітальні в межах КПК 0611020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» для 
придбання інтерактивних дошок в межах співфінансування з міського бюджету 
субвенції з державного бюджету на Нову українську школу; 
 5.2. Відділу культури Конотопської міської ради зменшено планові призначення 
з оплати праці по КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» в сумі 130,0 тис.грн. та 
спрямувано на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам згідно 
постанови КМУ від 10 липня 2019 року №695 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №22» по КПК 1011100 «Надання 
спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)». 

5.3.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської ради 
зменшено планові призначення в сумі 920,0 тис.грн. з об’єкту «Реконструкція котельні 
по вул.Клубній,101а із заміною котлів» (КПК 1216012) та збільшено видатки: 

- загального фонду на КПК 1216030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» для оплати послуг з обрізки гілок дерев в сумі 100,0 тис.грн., оплати послуг з 
покосу трави в сумі 180,0 тис.грн., оплати послуг зі збирання та вивезення сміття в 
сумі 200,0 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об’єкту по пр.Миру в сумі 60,0 
тис.грн.; 

- спеціального фонду на КПК 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства» на виготовлення ПКД «Будівництво вдосконаленого 
полігону по складуванню ТПВ»  в сумі 200,0 тис.грн., на об’єкт «Будівництво 
світлофорного об’єкту для врегулювання пішохідного руху по вул.Успенсько-
Троїцькій  в районі житлового будинку №76» в сумі 180,0 тис.грн. 

6.Внесено зміни в частині спрямування коштів депутатського фонду в сумі 
354,312 тис.грн.. 

7. Надана поворотна фінансова допомога КП «Теплогарант» в сумі 3000,0 
тис.грн. 
 
 
Начальник фінансового управління 
Конотопської міської ради     Валентина КОШЕВЕЦЬКА 
 


