
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від   5 жовтня  2022 року.  
 

1. Збільшити асигнування за рахунок залишку коштів загального фонду 

місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року на суму 1 246 050 

гривень. 
 

Кошти направити на: 

 

1. КНП «Деражнянська МБЛ» - 71 050 грн. на придбання матеріалів для 

проведення поточного ремонту:  

- протипожежної системи (заміна кранів, пожежних гідрантів, проведення 

водопостачання); 

- системи водопостачання (заміна старих труб на сучасні, заміна кранів та 

зміщувачів в хірургічному та терапевтичному відділеннях); 

- каналізаційної мережі (заміна стояків каналізаційних на нові в 

хірургічному відділенні, терапевтичному відділенні та ХОСПІС); 

- заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі в кількості 20 

штук; 

- на придбання монітору пацієнта - 6 050 грн. (спеціальний фонд бюджет 

розвитку). 

 

2. На фінансування «Програми організації національного супротиву на 

території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького 

району» - 1 080 000 грн.: пристрої нічного бачення, оптичні прилади - 250 000 

грн. (спеціальний фонд бюджет розвитку) та спальні мішки, каремати військові 

- 600 000 грн., системи сповіщення та засоби зв’язку - 80 000 грн. і будівельні 

матеріали - 150 000 грн.(загальний фонд). 
 

3. Відділу освіти, молоді та спорту - 95 000 грн.:  

по закладах  загальної  середньої освіти 

- для оплати послуг за технічне обслуговування системи газопостачання 

та  газового  обладнання  (крім ВОГ) - 34 700 грн.,  

- на поточний ремонт котельного обладнання - 8 600 грн., 

- на поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж з усунення аварії та 

ліквідації протікань у приміщенні будівлі Деражнянського ліцею № 3 - 46 000 

грн. 

по будинку  творчості, дітей  та  юнацтва  

- для оплати послуг за технічне обслуговування системи газопостачання 

та газового  обладнання (крім ВОГ - 5 700 грн. 

 

2. Перенести асигнування: 

міський центр надання соціальних послуг: з продуктів харчування на 

електроенергію 10 087,19 грн.; 



             відділ освіти, молоді та спорту: 

 

зменшити асигнування по: 

- заходах та роботи з територіальної оборони - 170 130 грн., в тому числі: 

з продуктів харчування - 31 043 грн., 

з предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 39 087 грн., 

з оплати послуг, крім комунальних - 50 000 грн.,  

з придбання обладнання довгострокового користування (спеціальний фонд 

бюджет розвитку) - 50 000 грн.  

- дошкільній освіти - 345 870 грн., в тому числі: 

з продуктів харчування - 228 300 грн.,  

з оплати інших енергоносіїв - 59 800 грн., 

з реконструкції та реставрації(спеціальний фонд бюджет розвитку) - 17689 грн., 

з оплата електроенергії - 40 081 грн. 

- закладах загальної середньої освіти - 129 000 грн., в тому числі: 

з оплати інших енергоносіїв - 49 000 грн., 

з придбання обладнання довгострокового користування (спеціальний фонд 

бюджет розвитку) - 80 000 грн.  (співфінансування НУШ). 

 

збільшити асигнування по: 

- закладах позашкільної освіти - 100 000 грн., в тому числі: 

на придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентаря для ремонту 

електромережі - 60 000 грн., 

на оплату послуг, крім комунальних для ремонту комп’ютерного обладнання -  

40 000 грн.; 

- закладах загальної середньої освіти - 465 000 грн., в тому числі: 

на заробітну плата - 134 000 грн. та нарахування на оплату праці - 31 000 грн. 

фахівцям за надання додаткових корекційно-розвиткових занять особам з 

особливими освітніми потребами, 

на оплату послуг із встановлення відеоспостереження по Деражнянським         

ліцеям № 1, 2, 3 - 100 000 грн., 

на придбання вікон для Зяньковецького НВК - 200 000 грн. 

- закладах дошкільної освіти - 80 000 грн. (спеціальний фонд бюджет 

розвитку), в тому числі: 

на придбання електричного котла в Нижнянський ЗДО - 50 000 грн.,  

на придбання генератора в ЗДО № 4 - 30 000 грн.  

 

 

3. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 2 «Про бюджет 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме, кошти 

(спеціального фонду бюджету розвитку) по закладах загальної середньої освіти 

на співфінансування НУШ в сумі 120 000 грн. спрямувати на придбання 

генераторів для закладів загальної середньої освіти. 

 



4. Виключити п.3 Пояснювальної записки до рішення міської ради «Про 

внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік» № 9 від 14.09.2022 року: «Внести зміни в призначення коштів, які 

виділені на придбання монітору пацієнта у сумі 37 950 грн. для придбання 

кисневого концентратора з метою організації надання повноцінної допомоги 

пацієнтам у період можливого спалаху пандемії COVID - 2019 по КНП 

«Деражнянська МБЛ»». 

 

5. Збільшити видатки спеціального фонду по міській раді на придбання 

предметів та матеріалів, за рахунок залишку спеціального фонду (02), на суму 

50 000 гривень. 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                       Валентина ПЕТРІВ                  


