
 

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 05.05.2022 року. 
1. Збільшити асигнування по загальному фонду за рахунок залишку 

коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 

року - 60 000 гривень.  

 

Дані залишки коштів направити на фінансування: 

-  «Програми підтримки членів сімей зхагиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції або операції обєднаних сил на 2022-

2025 роки» - 60 000 грн. для матеріальної підтримки сімей загиблих під час 

військової агресії (одноразова матеріальна допомога членам сім’ї загиблого 

військовослужбовця в розмірі 20 000 грн.). 
 

 2. Перенести асигнування по відділу освіти. 

В зв’язку з воєнним станом склалася надзвичайна ситуація зі стрімким 

зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, які суттєво вплинуть на 

вартість дров. З метою забезпечення придбання твердого палива для закладів 

освіти необхідно провести уточнення плану асигнувань за рахунок коштів 

місцевого бюджету виділених на об’єкти «Реконструкція міні-футбольного 

поля зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки,9, м. Деражня, 

Хмельницького району, Хмельницької області» (667 200 грн.), «Будівництво 

водозабору з підземного джерела (свердловини) для забезпечення 

водопостачанням Волоського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області, що розташований за 

адресою: с. Волоське, вул. Шкільна,2 (234 529 грн.), «Реконструкція приміщень 

актової зали та харчоблоку під їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею 

№2 за адресою:  Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» (125 771 

грн.) на виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

системи теплопостачання Деражнянського ліцею №1, що розташована за 

адресою: м. Деражня,  вул. Миру, 64» (45 000 грн.), тобто: 
 

- з коштів передбачених на реконструкцію - 837 971 грн. та з коштів на 

капітальне будівництво - 234 529 грн. по школах (спеціальний фонд (бюджет 

розвитку) перенести на видатки для придбання твердого палива - 797 400 грн. 

по школах та 275 100 грн. по дошкільних закладах (загальний фонд). 

 

 Перенесення асигнувань в результаті економії коштів за природний газ 

(питання розглядалося на попередній сесії) буде розглянуто пізніше, так як є 

ймовірність зростання ціни за метр кубічний газу. 
 

Начальник відділу фінансів                                                        Валентина ПЕТРІВ                  

 


