ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Конотопської міської
територіальної громади на 2021 рік»
1.На виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 04.10.2021 №626ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2021 рік»,
збільшено дохідну частину бюджету міста на суму 245,0 тис. грн. – субвенція з
державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа
2.Виділену субвенцію на утримання об’єктів спільного користування від
Буринської міської територіальної громади в сумі 5,0 тис. грн. направлено на
рятувально-водолазну службу КПК 2918120 «Заходи з організації рятування на
водах».
3.На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021
№1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», збільшено дохідну частину бюджету на 2800,0 тис.грн. та
спрямовано головним розпорядникам бюджетних коштів:
3.1.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської
ради в сумі 2000,0 тис.грн. на придбання твердопаливного котла для КП
“Теплогарант (КПК 1217363).
3.2.Управлінню освіти Конотопської міської ради в сумі 800,0 тис.грн. (КПК
0617363), в тому числі:
-на придбання технологічного обладнання для харчоблоку Конотопської
спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів № 12 в сумі 400,0 тис.грн.;
-на придбання технологічного обладнання для харчоблоку Конотопської
спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів № 9 в сумі 400,0 тис.грн. .
4.На виконання рішення обласної ради від 29.10.2021 «Про внесення змін до
рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської
області на 2021 рік» збільшено дохідну частину бюджету міста на загальну суму
41,4 тис.грн., в тому числі:
4.1.Збільшено субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 52,6 тис.
грн.
4.2.Зменшено субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я на суму 5,2 тис.грн., - фінансування оглядів
водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції
4.3.Збільшено іншу субвенцію з обласного бюджету на забезпечення
відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання
загиблих учасників АТО (ООС) – 12,0 тис.грн.
4.4.Зменшено іншу субвенцію з обласного бюджету на поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни – 18,0 тис.грн.

5.Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів
5.1.Управлінню освіти Конотопської міської ради
- зменшено планові призначення по КПК 0617321 «Будівництво освітніх
установ та закладів»:
на суму 620,0 тис.грн. з об’єкту Реконструкція будівлі Конотопської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Конотопської міської ради Сумської
області по вул.Клубна, 150 в м.Конотоп Сумської області (термомодернізація)»;
на суму 321,1 тис.грн. з об’єкту «Капітальний ремонт Конотопського
дошкільного навчального закладу (ясла – садок) №11 «Вітерець»
- збільшено планові призначення:
на поточні в сумі 160,0 тис.грн. по КПК 0611010 «Надання дошкільної
освіти» для оплати послуг з проведення предпроектних робіт по ДНЗ №11
«Вітерець»;
на поточні в сумі 429 тис.грн. по КПК 0611021 «Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти», в тому числі для оплати
послуг з проведення предпроектних робіт по СШ №3 в сумі 197,0 тис.грн., для
придбання дверей протипожежних по ЗОШ №7 в сумі 34,0 тис.грн., для
проведення робіт по обробці дерев’яних елементів горищ ЗОШ №7 в сумі 198,0
тис.грн.;
на капітальні в сумі 352,1 тис.грн. по КПК 0617321 «Будівництво освітніх
установ та закладів», в тому числі для проведення робіт по об’єкту «Капітальний
ремонт. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про
пожежу та передавання тривожних сповіщень по Конотопській спеціалізованій
школі ІІ-ІІІ ступенів №2» в сумі 303,1 тис.грн. та на проведення робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт. Монтаж системи блискавкозахисту по Конотопській
спеціалізованій школі ІІ-ІІІ ступенів №2» в сумі 49,0 тис.грн.
5.2.Управлінню соціального захисту населення перенесено планові
призначення в сумі 40,0 тис.грн. з КПК 0813033 «Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на
КПК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об''єднанням
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» для
благодійної організації – Благодійний фонд для тяжкохворих дітей та їх сімей
«Серця любові».
5.3.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської
ради
- збільшено планові призначення на суму 300,0 тис.грн. по КПК 1216030
«Організація благоустрою населених пунктів» для проведення поточного ремонту
доріг та тротуарів за рахунок зменшення обсягу резервного фонду;
- перенесено планові призначення в сумі 180,0 тис. грн. з оплати послуг на
приєднання електричних мереж по КПК 1216030 «Організація благоустрою
населених пунктів» на КПК 1217310 «Будівництво об'єктів житловокомунального господарства», об’єкт «Реконструкція матеріальної бази ДЮСШ
ім.М. Маміашвілі. Електропостачання»;
- економію планових призначень, що склалась внаслідок проведення
процедури закупівель з оплати послуг по технічному обслуговуванню вуличного
освітлення, утриманню дорожньо-мостового господарства та підготовки міста до
святкових заходів по КПК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

в сумі 30,0 тис. грн. перенесено на КПК 1217670 «Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання» для ЖРЕП «Житлосервіс».
5.4.Виконавчому комітету Конотопської міської ради перенесено планові
призначення в сумі 8,5 тис. грн. з капітальних по КПК 0217323 «Будівництво
установ та закладів соціальної сфери» на поточні КПК 0213124 «Створення та
забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» для оплати
інжирінгових послуг з обстеження частини нежитлового приміщення за адресою
вул.Депутатська 2.
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