
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 01.07.2022 року.  

 

  1. Збільшити асигнування по загальному фонді за рахунок залишку коштів 

загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року 

—       1 377 308,26 грн. 
  

Кошти направити на: 

 

 1. КНП «Деражнянський ДЦ ПМСД» - 150 000 грн. (пільговий відпуск 

лікарських засобів та ліки, що містять наркотичну речовину); 

 2. Програму «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки - 

20 000 грн.; 

 3. «Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в 

автомобільному транспорті загального користування приміського та 

міжміського сполучення на 2022-2025 роки» - 80 000 грн.; 

 4. «Програму підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції або операції об’єднаних 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.); 

 5. виплату компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги - 

100 000 грн.; 

 6. «Програму мобілізації зусиль Деражнянської міської ради і Управління 

державної міграційної служби України в Хмельницькій області по 

забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки» - 

28 900 грн. на фінансування заходів програми; 

 7. «Програму профілактики злочинності на території Деражнянської МТГ 

на 2021 - 2025 роки » - 50 000 грн. для придбання паливно-мастильних 

матеріалів; 

 8. КП «Деражнянський міськводоканал» - 543 208,26 грн.: 

  - 451 000  грн. - проплата  заборгованості за електроенергію, 

        - 1 649,26 грн. - оплата послуг за лабораторні дослідження проб води та 

грунту за адресою м. Деражня південна сторона р. Вовк (пляж),                

         - 6 847 грн. - оплата послуг за обстеження водних об’єктів, проведення 

підводного фото- і відео знімання (м. Деражня), 

        - 83 712 грн. - проведення поточного ремонту перемотки 

електродвигуна на ШБО; 

 9. «Програму розвитку архівної справи Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки» - 13 200 грн. (заробітна плата та 

нарахування на заробітну плату); 

 10. “Програму організації національного спротиву на території 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району” на 



матеріальне забезпечення (одяг, взуття) добровольчих формувань 

територіальних громад для виконання визначених завдань - 300 000 грн.; 

 11. будинки культури - 15 000 грн. на придбання предметів та матеріалів 

для облаштування бомбосховищ. 

 12. міській раді - 17 000 тис. грн. на виготовлення документації по 

землеустрою. 
 

   2. Внести зміни до додатку 1 рішення сесії міської ради від 23 грудня 2021 

року № 2 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 

2022 рік» та викласти його в новій редакції (додаток додається) відповідно до 

Закону України від 15 лютого 2022 року №2042-IX «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» та Закону України від 30 листопада 2021 року 

№1914-XI  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» внесено зміни в Класифікацію доходів бюджету, тобто планові 

призначення по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» перенести на код 

14040200 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами  господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно 

з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України).  
 

 3. Перенести асигнування по відділу освіти, молоді та спорту: 
 

  1. З асигнувань передбачених на оплату природного газу по будинку 

творчості дітей та юнацтва 4 000 грн. 

на оплата послуг (крім комунальних) для виготовлення електронно - 

технічного паспорту будинку творчості дітей та юнацтва. 

 

 2. З асигнувань передбачених на оплату інших енергоносіїв по закладах 

загальної середньої освіти 185 700 грн. (зекономлені кошти при проведенні 

закупівлі дров) та асигнувань передбачених на оплату природного газу 69 

200 грн. 

на оплату послуг (крім комунальних) для проведенням непередбачуваного 

ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища) 150 900 

грн.(ЗОШ), 

на придбання предметів і матеріалів для облаштування споруд цивільного 

захисту (укриття, бомбосховища) 99 900 грн. (ЗОШ), 

на  придбання предметів і матеріалів для облаштування споруд цивільного 

захисту (укриття, бомбосховища) 5 000 грн. (будинок творчості). 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                               Валентина ПЕТРІВ                  


