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КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

          
 

Р І Ш Е Н Н Я            
         

від 16 листопада 2021 року  

 

Про внесення змін до бюджету 

Конотопської міської  територіальної 

громади на 2021 рік  

 
 

18534000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частин 7, 8 статті 78, статті 72  Бюджетного кодексу 

України,  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 року (8 скликання, 2 

сесія) «Про бюджет Конотопської міської  територіальної громади на 2021 рік», 

виклавши пункти  1, 2, абзац перший пункту 3, 4, 5 в наступній редакції: 

 

• п.1 «Визначити на 2021 рік: 

 

  1.Доходи бюджету Конотопської міської  територіальної громади у сумі 

532 962 395,00  гривень,  у  тому  числі доходи загального фонду бюджету – 

518 707 551,00 гривень  та доходи спеціального фонду бюджету – 14 254 844,00 

гривень згідно з додатком  1 до цього рішення; 

Видатки  бюджету  Конотопської міської  територіальної громади у сумі 

591 748 654,37   гривень, у   тому  числі  видатки загального  фонду бюджету – 

543  283 948,28 гривень та видатки спеціального  фонду  бюджету  – 48 464 706,09 

гривень; 

повернення кредитів до бюджету Конотопської міської територіальної 

громади у сумі 4 304 000,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до 

загального фонду бюджету – 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального 

фонду бюджету – 4 304 000,00 гривень; 



 

надання кредитів з бюджету Конотопської міської територіальної громади у 

сумі 4 304 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду 

бюджету – 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 

4 304 000,00 гривень для надання платних поворотних кредитів із спеціального 

фонду бюджету міської  територіальної громади комунальному підприємству 

«Теплогарант», які можуть надаватися в разі нестачі власних коштів підприємства 

на виконання зобов’язань по кредитному договору з Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (НЕФКО); 

дефіцит за загальним фондом бюджету Конотопської міської територіальної 

громади у сумі 24 576 397,28 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Конотопської міської 

територіальної громади у сумі 34 209 862,09  гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

оборотний залишок бюджетних  коштів  бюджету Конотопської міської 

територіальної громади у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотки 

видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний  фонд   бюджету   Конотопської  міської  територіальної  громади  

у  розмірі  265 039,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального 

фонду бюджету, визначених цим пунктом.» 

• п.2 «Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до 

цього рішення.» 

• п.3 «Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення.» 

• п.4 «Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.» 

• п.5 «Затвердити розподіл витрат бюджету Конотопської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

132 487 297,28 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.» 

 

 

Міський голова                                                                 Артем СЕМЕНІХІН 

            


