
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 31.08.2022 року.  
 

 

  1. Збільшити асигнування по загальному фонді за рахунок залишку 

коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 

року 474 790 грн. 
 

Кошти направити на: 

 

1. КП «Деражнянський міськводоканал» - 83 000 грн.: 
 

 - 38 000 грн. – придбання матеріалів для проведення поточного ремонту 

каналізаційної мережі ШБО, 

- 45 000 грн. - придбання матеріалів для заміни зношених частин мереж 

водопостачання. 

 

2. КНП «Деражнянська МБЛ» - 150 000 грн. – на харчування дітей 

педіатричного відділення, роділь та породіль пологового відділення. 

 

   3. КНП «Деражнянський ДЦ ПМСД» - 65 500 грн.: 

- 35 500 грн. придбання виробів медичного призначення (підгузки для 

дорослих, пеленки гігієнічні, калоприймачі двокомпонентні Колопласт 

(пластинка та мішок), додаткові засоби догляду за стомою) для забезпечення 

осіб з інвалідністю, згідно карт реабілітації інвалідів; 

- 30 000 грн. придбання медичних кушеток та ширм для облаштування 

фізіотерапевтичного кабінету. 

 

4. Відділу праці – 120 000 грн.: 

- на виконання «Програми підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції або операції 

об’єднаних сил на 2022-2025 роки» - 100 000 грн.; 

-      на виконання Програми «Піклування» - 50 000 гривень. 

 

5. На фінансування «Програми розвитку КП «Деражнянська міська 

аптека» Деражнянської міської ради на 2022 рік» - 26 290 гривень. 

 

  2. Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного року 

станом на 01.01. 2022 року – 36 341 грн. направити на фінансування «Програми 

організації національного супротиву на території Деражнянської міської 



територіальної громади Хмельницького району» (паливно-мастильні 

матеріали). 

 

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». 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                        Валентина ПЕТРІВ                  


