
 

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 11.02.2021 року.  
1. Збільшити асигнування по загальному та спеціальному фондах за рахунок:                                

- залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 

01.01.2022 року - 5 180 767,97 грн.;  

- залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 

01.01.2022 року на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 

підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 103 100 грн.; 

- залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 

01.01.2022 року, а саме інша субвенція з місцевим бюджетам на погашення 

кредиторської заборгованості по заробітній платі та на поточну заробітну плату і 

нарахування на заробітну плату, розрахункові виплати а також інші видатки 

(затверджена рішенням сесії №14-45/2020 від 4 грудня 2020 року ) -  900 000 грн.; 

- залишку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що склався станом 

на 01.01.2022 року по екологічному податку - 49 868,47 грн.; 

- залишку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що склався станом 

на 01.01.2022 року по бюджету розвитку - 1 159 529 грн.   

  

Дані залишки коштів направити на: 

1. Фінансування Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки  для придбання 

пожежно-технічного і аварійно-рятувального обладнання та паливно-мастильних 

матеріалів 20 000 грн.  

 

2. КП «Деражнянський міськводоканал» - 331 424,43 грн.: 

     - 49 980 грн. - придбання паливно-мастильних матеріалів, 

     - 3 600 грн. - виготовлення Декларації утворення відходів за 2021р., 

     - 116 332,92 грн. - проведення поточного ремонту водопроводу від станції ІІІ 

підйому до мікрорайону «Цукровиків»,  

                - 49 868,47 грн. - проведення земляних робіт екскаватором-драглайн ЕО-3211 (за 

рахунок залишку спеціального фонду екологічного податку), 

                - 48 700 грн. - оплата послуг за розробку проекту землеустрою, 

                - 49 500 грн. - для надання екологічних послуг (оцінка впливу на довкілля),  

                - 8 658 грн. - для оплати послуг за оголошення в газету «Вісник Деражнянщини», 

                - 4 785,04 грн. – оплата послуги з встановлення водомірної рейки на водному 

об’єкті в межах м. Держня на території Деражнянської міської територіальної 

громади Хмельницького району Хмельницької області. 

 



3. Співфінансування  на реконструкцію водогону від вул. І. Богуна, по вул.  Миру до 

вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької області» - 877 000 грн. (КП 

«Деражнянський міськводоканал») (бюджет розвитку) (за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року по 

бюджету розвитку). 

 

4. Центр надання соціальних послуг на придбання комп’ютера - 16 000 грн. (спец. 

фонд бюджету розвитку). 

5. Служба у справах дітей на відрядження - 10 000 грн. 

6. Відділ фінансів на відрядження - 6 900 грн. 

7. Відділ культури на відрядження - 30 000 грн. 

 

8. КП «Деражнянська ЖЕК № 1» - 181 804 грн.: 

      -  88 589 грн. - витрати з утримання та ремонту об’єктів, 

      - 74 200 грн. - надання консультаційних послуг, щодо обстеження будівель 

Деражнянської територіальної громади (спец. фонд бюджету розвитку), 

       - 19 015 грн. - коригування та експертиза кошторисної частини документації на 

капітальний ремонт вул. Євгена Андріюка (від перехрестя з вул. Барська до 

перехрестя з вул. Бориса Олійника) м. Деражня Хмельницької області             

 

9. Міська рада – 1 039 500 грн.: 

     - 20 000 грн. - на відрядження; 

     - 40 000 грн. - на оплату юридичних послуг; 

     - 30 000 грн. - на оплату судового збору; 

     - 1 500 грн. - на оплату за підвищення кваліфікації посадових осіб; 

     - 900 000 грн. - на заробітну плату та нарахування на заробітну плату (за рахунок 

іншої субвенціЇ); 

     - 48 000 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації для 

«Реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі по вул.. Миру, 11/1 

в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області» (за рахунок залишку 

коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року 

по бюджету розвитку).  

 

10. Відділ освіти – 4 396 787,01 грн.: 

      - 100 000 грн. -  на відрядження по установах освіти;  

      - 103 100 грн. - на оплату інших енергоносіїв  для ЗОШ (оплата послуг за вивіз 

сміття) (за рахунок залишку на проведення розрахунків протягом опалювального 

періоду за комунальні послуги та енергоносії);  

      - 201 000 грн. - придбання новорічних подарунків здобувачам ЗДО та ЗЗСО (для 

учнів - 162 600 грн. та для дітей дошкільного віку  - 38 400 грн.); 

      - 74 900 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для ЗДО; 

     - 256 200 грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для 

ЗОШ; 



      - 1 000 000 грн. - співфінансування на забезпечення « Реконструкції будівлі 

дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) №1 «Дзвіночок»» (спец. фонд 

бюджету розвитку); 

       - 250 000 грн. – придбання допоміжного обладнання для котлів для 

переоснащення системи опалення Деражнянського ліцею №2 (спец. фонд бюджету 

розвитку); 

         - 1 240 000 грн. - співфінансування коштів з місцевого бюджету (40%), для 

придбання 2 шкільних автобусів (вартість 1 шкільного автобуса 2 300 000 грн., а 

кошторисні призначення 600 000 грн.) (спец. фонд бюджету розвитку); 

         - 45 000 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації для 

«Реконструкції системи теплопостачання Деражнянського ліцею №1, що 

розташована за адресою: м. Деражня, вул. Миру, 64 » (спец. фонд бюджету розвитку); 

-  129 782 грн. - додатково на співфінансування по об’єкту «Реконструкція приміщень 

актової зали та харчоблоку під їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за 

адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» (вартість об’єкту 

4 797 819 грн. - співфінансування 10% в сумі 129 782,00 грн., а кошторисні 

призначення 350 000 грн.) (спец. фонд бюджету розвитку); 

          - 517 200 грн. - додатково на співфінансування по об’єкту «Реконструкція міні-

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

Хмельницького району, Хмельницької області» (вартість об’єкту 2 224 000 грн. - 

співфінансування 30% в сумі 517 200 грн., а кошторисні призначення 150 000 грн. 

(спец. фонд бюджету розвитку)); 

          - 234 529 грн. - співфінансування 30% на «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 (вартість об’єкту 781 762 

грн.) (за рахунок залишку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що склався 

станом на 01.01.2022 року по бюджету розвитку(спец. фонд бюджету розвитку)); 

 - 245 076,01 грн. - поточні видатки на оплату виконання рішення суду по 

Лозівській ЗОШ. 

 

11. КНП «Деражнянська МБЛ» - 111 250 грн.: 

- 8 400 грн. - страхування медичних працівників; 

- 39 000 грн. -  придбання аудіометра (спец. фонд бюджету розвитку); 

- 14 900 грн. -  шприцевий насос; 

- 37 950 грн. - монітор пацієнта (спец. фонд бюджету розвитку); 

- 11 000 грн. - ларингоскоп з гнучкими клинком. 

 

12. На фінансування «Програми благоустрою селища  Лозове на 2022 рік» - 372 600 

гривень. 

 

 

 

 



2. Перенести асигнування:  

 

 по відділу освіти  

з коштів передбачених на придбання предметів, матеріалів, обладнання по 

загальному фонду  

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування по ЗОШ 

(спец. фонд (бюджет розвитку)) 30 000 грн. на придбання бензинового генератора для 

Деражнянської ЗОШ №3;    
                

по відділу праці і соціального забезпечення    

з коштів передбачених на фінансування «Програми 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» 100 000 грн. 

на фінансування програми «Про організацію пільгових перевезень на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2022-2025 роки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                               Валентина ПЕТРІВ                  
 


