
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

на 2022 рік» від 15.12.2022 року. 

 

 1. Збільшити асигнування по загальному та спеціальному фондах за 

рахунок залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався 

станом на 01.01.2022 року в сумі 324 900 грн. 
  
Кошти направити на: 

 

1.Програму розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки для оплати електроенергії - 5 200 

грн. 

 

2. Відділу праці та соціального забезпечення: 

- 20 000 грн. на виконання «Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції або 

операції об’єднаних сил на 2022-2025 роки»,  

- 6 000 грн. - на заробітну плату, 

- 11 500 грн. - на видатки за інженерно-геодезичні вишукування, 

- 8 200 грн. - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян. 

 

 3. Міську раду - 18 400 грн. на проведення нормативно – грошової оцінки 

земельних ділянок. 

  

4. Службу у справах дітей - 75 600 грн. на заробітну плату та нарахування 

на оплату праці (61350 грн. та 14250 грн. відповідно). 

 

5. Відділу культури та туризму - 180 000 грн. на заробітну плату та 

нарахування на оплату праці працівникам будинків культури та клубів (146 000 

грн. та 34 000 грн. відповідно). 

 

 

2. Перенести асигнування: 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту:  
з асигнувань передбачених на утримання та навчально - тренувальну роботу 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 172 780 грн., а саме з: 

     - заробітної плати - 96 500 грн., 

     - нарахування на оплату праці - 72 780 грн.,             

    - інших поточних видатків - 2 000 грн., 

     - оплати послуг, крім комунальних - 1 500 грн.; 

 



з асигнувань передбачених на забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку - 244 485 грн., а саме з: 

- заробітної плати - 177 600 грн., 

- нарахування на оплату праці - 61 300 грн., 

- видатків на відрядження - 5 585 грн.; 

 

з асигнувань передбачених на забезпечення діяльності інших закладів - 181 591 

грн., а саме з: 

- оплати електроенергії - 117 591 грн., 

- нарахування на оплату праці - 64 000 грн.;   

 

з асигнувань передбачених на дошкільну освіту – 1 644 169 грн., а саме з: 

- реконструкції та реставрації - 177 500 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),  

- продуктів харчування – 461 284 грн., 

- медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 45 269 грн.,                            

- оплати водопостачання та водовідведення - 40 864 грн.,  

- оплати електроенергії – 892 020 грн.,   

- оплати інших енергоносіїв – 7 481 грн.,  

- оплата природного газу - 19 751 грн.; 

  

 з асигнувань передбачених для оплату електроенергії на позашкільну освіту - 

59 226 грн.; 

  

з асигнувань передбачених на середню освіту - 453 080 грн., а саме з: 

- оплати водопостачання та водовідведення – 29 685 грн.,              

- оплати електроенергії – 362 027 грн.,                                      

          - оплати інших енергоносіїв – 59 275 грн., 

          - оплати природного газу – 2 093 грн.; 

 

на заробітну плату працівникам позашкільної освіти - 17 350 грн.; 

                               

на дошкільну освіту - 302 331 грн., а саме на:  

- заробітну плату - 139 000 грн.,                                      

- нарахування на оплату праці - 69 000 грн.,  

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 20 000 грн.   

- придбання обладнання довгострокового користування - 74 331 грн. (30 000 

грн. - придбання генератора для ЗДО №1, 44 331 грн - дофінансування коштів з 

місцевого бюджету на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку для дітей з особливими освітніми потребами) (спец. фонд (бюджет 

розвитку)); 

 

на заробітну плату працівникам інших закладів (бухгалтерія) - 127 500 грн.; 

 

на заробітну плату та нарахування на оплату праці керівництву і управлінню в 

сфері освіти - 31 200 грн.(24 600 грн. та 6 600 грн. відповідно);   



                                 

 

на загальну середню освіту - 2 264 950 грн., а саме на:  

      - заробітну плату - 180 000 грн.,  

      - придбання обладнання довгострокового користування для ЗОШ - 650 332 

грн, (515 000 грн.– придбання генераторів, 25 332 грн. – дофінансування коштів 

з місцевого бюджету на придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами, 110 000 

грн. - придбання інтерактивного стрілецького тренажера «Захисник Вітчизни». 

(спец. фонд (бюджет розвитку)),  

       - оплату послуг, крім комунальних - 87 000 грн. (55 000 - ремонт 

комп’ютерної техніки, 32 000 грн. - інші послуги), 

       - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 1 347 618 грн.  

(1 219 322 - придбання вікон та дверей у заклади загальної середньої освіти та  

128 296 грн. придбання бетону, сітки та інше) 

 

на придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення 

діяльності центрів професійного розвитку - 12 000 грн. (придбання принтера 

(спец. фонд (бюджет розвитку)).  

 

  по центру надання соціальних послуг: 

з асигнувань передбачених на оплату електроенергії - 27 000 грн. та нарахувань 

на   заробітну плату - 20 000 грн.  

на заробітну плату - 47 000 грн. 

 

  по відділу фінансів: 

з асигнувань передбачених на нарахування на заробітну плату 31 000 грн. 

на заробітну плату;  

 

по відділу культури і туризму: 
з асигнувань передбачених на оплату електроенергії по забезпечення діяльності 

бібліотек - 70 000 грн.;               

з асигнувань передбачених на нарахування на заробітну плату по керівництву і 

управлінні - 120 грн. та оплату відряджень -2 500 грн.  

з асигнувань передбачених на оплату електроенергії по наданню 

спеціалізованої освіти мистецькими школами - 50 000 грн.; 

з асигнувань передбачених на оплату електроенергії - 120 580 грн. та оплати 

інших енергоносіїв - 13 600 грн. по забезпеченні діяльності палаців і будинків;  

з асигнувань передбачених на оплату електроенергії по інших закладах в галузі 

культура - 31 960 грн. 

 

на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам будинків 

культури та клубів - 64 260 грн. (53 000 грн. та 11 260 грн. відповідно), 

на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам інших закладах 

в галузі культура - 46 000 грн.(35 000 грн. та 11 000 грн. відповідно), 



на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам музею - 10 000 

грн.  

   (7 000 грн. та 3 000 грн. відповідно), 

на заробітну плату по керівництву і управлінні в галузі культури - 3 500 грн., 

на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам школи 

мистецтв -  

   75 000 грн. (61 000 грн. та 14 000 грн. відповідно), 

на заробітну плату та нарахування на оплату праці працівникам бібліотек -  

   90 000 грн. (75 000 грн. та 15 000 грн. відповідно). 

 

по відділу праці і соціального забезпечення:   

з асигнувань передбачених на оплату послуг зв’язку - 6 900 грн. перенести 

на надання соціальних гарантій фізичним особам - 4 500 грн., 

на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян - 2 400 грн.; 

 

з асигнувань передбачених на фінансування Програми «Піклування» - 

на виплати допомог на поховання - 1 061 грн.; 

 

з асигнувань передбачених на нарахування на заробітну плату по керівництву 

відділу праці - 14 000 грн. - на заробітну плату.  

 

3. Змінити призначення, щодо виділення коштів КНП «Деражнянська МБЛ» на 

харчування дітей педіатричного відділення, роділь та породіль пологового 

відділення (Рішення сесії міської ради №9 від 31.08.2022 року) на придбання 

продуктів харчування для хворих лікарні в сумі 83 972,25 грн. 

 

4. Змінити призначення, щодо виділення коштів КП «Деражнянський 

міськводоканал» на придбання генераторів, для забезпечення безперебійної 

роботи водопостачання і водовідведення, при відсутності електропостачання 

(спец. фонд (бюджет розвитку) (Рішення сесії міської ради №4 від 14.11.2022 

року) на придбання дизельних двигунів для забезпечення безперебійної роботи 

насосів (спец. фонд (бюджет розвитку)) на суму 250 000 грн., 

 
   
  
          Начальник відділу фінансів                                                     Валентина ПЕТРІВ                  


