
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів. 

1.Управлінню освіти Конотопської міської ради: 

- перенесено невикористаний залишок освітньої субвенції з державного 

бюджету, що склався на 01.01.2021 в сумі 1,8 тис.грн. з капітальних на поточні в 

межах КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією)» для 

виплати заробітної плати педагогічним працівникам. 

- зменшено планові призначення по КПК 0617321 «Будівництво освітніх 

установ та закладів»: 

 на суму 166,7 тис.грн. з об’єкту «Капітальний ремонт мережі вентиляції 

харчоблоку Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 

"Калинка"; 

на суму 15,0 тис.грн. з об’єкту «Капітальний ремонт. Монтаж системи 

автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання 

тривожних сповіщень по Конотопській спеціалізованій школі ІІ-ІІІ ступенів №2» 

- збільшено планові призначення: 

на поточні в сумі 50,0 тис.грн. по КПК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» для оплати послуг з проведення поточного ремонту харчоблоку ДНЗ №14 

«Калинка»; 

на капітальні в сумі 116,7 тис.грн. по КПК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» для придбання обладнання харчоблоку ДНЗ №14 «Калинка»; 

на поточні в сумі 15,0 тис.грн. по КПК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» для покращення 

матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти. 

2.Відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради, 

враховуючи роз’яснення Міністерства фінансів України та Інструкції щодо 

застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету, зменшено поточні 

планові призначення в сумі 370,0 тис.грн. та спрямовано на капітальні в сумі 

200,0 тис.грн. в межах КПК 1617350 «Розробка схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» та на поточні в сумі 170,0 тис. грн. на 

КПК 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах». 

3.Виконавчому комітету Конотопської міської ради перенесено планові 

призначення в сумі 9,0 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 послуг 

з проведення незалежної оцінки майна, визначення балансової вартості та 

виготовлення технічного паспорта нежитлового приміщення за адресою 

вул.Депутатська 2. 

4.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради збільшено планові призначення на суму 417,0 тис.грн. по КПК 1217670 

«Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», в тому числі: 

 -для ЖРЕП «Житлосервіс» - 260,0 тис. грн., 



 -для КП «Муніципалітет» - 157,0 тис.грн.  

за рахунок  зменшення обсягу резервного фонду на суму 317,0 тис.грн. та 

зменшення планових призначень по виконавчому комітету Конотопської міської 

ради КПК 0217323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», об’єкт 

«Капітальний ремонт частини нежитлового приміщення за адресою 

вул.Депутатська, 2» на суму 100,0 тис.грн. 

 

 

 

Начальник  фінансового                       Валентина КОШЕВЕЦЬКА 

управління Конотопської міської ради            


