
 

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 27.04.2022 року. 
1. Збільшити асигнування по загальному фонду за рахунок залишку 

коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 

року - 2 099 300 гривень.  

 

Дані залишки коштів направити на фінансування: 

 

-  «Програми  підтримки діяльності військової частини А1827 на 2022 рік» -

200 000  грн. (загальний фонд) придбання матеріалів для поточного ремонту 

будівлі №59/6 (казарма), з метою розміщення особового складу. Головний 

розпорядник – відділ фінансів (субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів); 

- відділу культури - 16 800 грн. (загальний фонд) на оплату за аренду 

приміщення клубу селища Лозове; 

- «Програми організації національного супротиву на території Деражнянської 

міської територіальної громади Хмельницького району» - 382 500 грн. 

(паливно-мастильні матеріали та господарські товари - 95 000 грн. (загальний 

фонд) і тепловізори  та  засоби оповіщення - 287 500 грн. (спеціальний фонд); 

- КНП «Деражнянська МБЛ» - 1 500 000 грн. на придбання дров. 

 

 2. Зменшити доходи та видатки  по: 

- освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджету  на суму 

7 000 000 грн. (загальний фонд); 
  
- освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджету, передбачених на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-

ресурсних центрів  на суму 213 960 грн. (загальний фонд); 

 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на суму 32 799 грн. (загальний фонд) по доходах, а по видатках 24 186 

грн. (загальний фонд) та 8 613 грн. (спеціальний фонд). 

 

           3. Перенести асигнування:  

- по відділу освіти з видатків передбачених на реконструкцію їдалень по 

школах (спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 633 100 грн.  на видатки для 

придбання твердого палива - 549 100 грн. по школах та 84 000 грн. по 

дошкільних закладах (загальний фонд). 

 

Начальник відділу фінансів                                                        Валентина ПЕТРІВ                  

 


