
 

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2021 рік» від 23.12.2021 року.  
 

1. Зменшити обсяг доходів та видатків на суми: 

 

          331 986 грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості; 

293 188 грн. - субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (головний 

розпорядник - служба у справах дітей). 

 

2. Збільшити обсяг доходів та видатків на суми: 
 

         103 100 грн. - дотація з місцевого бюджету 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 на 2021 рік. 

420,72 грн. - інша субвенція з місцевого бюджету, передана Вовковинецькою 

СТГ.  

3. Перенести асигнування: 

  

         по відділу освіти: 

        з оплати за інші енергоносії по ЗОШ 28 387 грн. 

        з продуктів харчування 156 750 грн. по закладах дошкільної освіти 

         на заробітну плату 10 000 грн. по будинку творчості дітей та юнацтва; 

         на заробітну плату працівників ЗОШ 70 000 грн. та на нарахування на          

заробітну плату 10 000 грн.; 

         на придбання пилки для порізки дров 14 000 грн. (спец. фонд); 

         на реконструкцію по об’єктах (спец. фонд): 

5 000 грн. - технічний огляд по об’єкту «Реконструкція системи 

теплопостачання Деражнянського ліцею №2, що розташована за адресою: м. 

Деражня, вул. Л.Українки, 9»; 

6 750 грн. - авторський нагляд по об’єкту «Реконструкція системи 

теплопостачання Деражнянського ліцею №2, що розташована за адресою: 

 м. Деражня, вул. Л.Українки, 9»; 

  40 000 грн. - оплата послуг інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні 

вишукування  по об’єкту «Реконструкція харчоблоку під харчоблок та їдальню 

Деражнянського ліцею №1 за адресою:  Хмельницька область, 

  м. Деражня, вул. Л.Українки,5». 

 



 

 

 

на відділ культури : 

11 482 грн. - придбання предметів та матеріалів (камери спостережень для 

Маниковецького СБК); 

2 130 грн. - на оплату послуг для прокладання мережевого кабелю в 

Маниковецькому СБК; 

775 грн. - оплата електроенергії по бібліотеках. 

 

По КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»  

з заробітної плати  

           на нарахування на заробітну плату 1 270 грн. (кошти Вовковинецької СТГ). 

 

 

 

 

 Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    

 


