
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

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

територіальної громади на 2021 рік»  

 

Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів, 

перерозподілено економію планових призначень згідно Додатку до 

пояснювальної записки. Бюджетну економію спрямовано: 

1.На збільшення вартості комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 

7295,4 тис.грн. 

2.Відділу з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради на придбання бензоелектрогенератора в сумі 50,0 

тис.грн. 

3.Управлінню освіти Конотопської міської ради в сумі 741,0 тис.грн., в 

тому числі:  

- на проведення експертизи ПКД об’єкту «Реконструкція стадіону 

"Юність" в м.Конотоп (коригування)» в сумі 50,0 тис.грн.; 

- на оплату відряджень тренерам Конотопської ДЮСШ в сумі 70,0 

тис.грн.; 

- на виготовлення облікової документації на пам’ятку архітектури та 

містобудування місцевого значення Будинок Рад (ЦДЮТ) в сумі 40,5 тис.грн.; 

- на придбання підручників для потреб учнів спеціального класу  НВК: 

ЗОШ І ст.-ДНЗ в сумі 5,5 тис. грн.; 

- на придбання газонного трактору із заднім приводом для покосу трави 

на стадіонах «Локомотив» та «Юність» Конотопської ДЮСШ в сумі 75,0 тис. 

грн.; 

- на придбання технологічного обладнання та оснащення харчоблоків 

закладів загальної середньої освіти в сумі 500,0 тис. грн. 

4.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради для надання іншої 

субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на проведення бюджетними 

установами і закладами обласного підпорядкування розрахунків за комунальні 

послуги та енергоносії в сумі 3000,0 тис.грн.; 

5.Управлінню соціального захисту населення Конотопської міської ради 

для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

в сумі 418,5 тис. грн. 

6.Управлінню економіки Конотопської міської ради для здійснення  

внеску до статутного капіталу КП «Конотопське трамвайне управління» в сумі 

420,0 тис.грн. 

7.Виконавчому комітету Конотопської міської ради  на проведення 

електромонтажних робіт у підвальному приміщенню та в будівлі міської ради в 

сумі 30,0 тис.грн. 

8.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради в сумі  1580,0 тис.грн., в тому числі: 

- для здійснення  внеску до статутного капіталу ЖРЕП «Житлосервіс» в 

сумі 580,0 тис. грн.; 



- для здійснення  внеску до статутного капіталу КП «Муніципалітет» в 

сумі 880,0тис.грн. 

- для придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 48,0 тис.грн.; 

- на об’єкт «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (Будинок АТО, 

інвентарний номер 101310111)» в сумі 72,0 тис.грн. 

 

 

 

 

Начальник  фінансового                    Валентина КОШЕВЕЦЬКА 

управління Конотопської міської ради            


