
 
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік» від 29.10.2021 року. 

 

    1.Збільшити доходи та видатки по загальному та спеціальному фондах на суму 212 223 грн. - 

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами , що утворився на початок бюджетного 

періоду, на:  

- оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів у 2021році (видатки розвитку) - 

22 222 грн. (спец. фонд); 

- видатки споживання для інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами на 2021 рік - 181 985 грн.(загальний фонд); 

- видатки розвитку для інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами на 2021 рік - 8 016 грн. (спец. фонд). 

 

     2.Збільшити доходи та видатки по загальному фонді на суму 80 000 грн. - інша субвенція з 

місцевого бюджету передана Вовковинецькою СТГ на: 

   .         - відшкодування вартості навчання дітей в школі мистецтв - 50 000 грн.;  

             - методичний супровід педагогічних працівників - 30 000 гривень. 

 

3. За рахунок понадпланових надходжень загального фонду місцевого бюджету станом на 

01.10.2021 року збільшити асигнування на суму 4 315 010 грн.: 

 

16 710 грн. - на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином; 

 

3 802 817 грн. - відділ освіти, молоді та спорту, а саме: 

       - на проведення робіт по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання 

Деражнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 імені Героя України Івана 

Зубкова, що розташована за адресою: м. Деражня вул. В. Соломчука, 2» - 2 000 000 грн. 

(спец. фонд); 

       - на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція 

системи теплопостачання Деражнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

імені Героя України Івана Зубкова, що розташована за адресою: м. Деражня вул. 

В.Соломчука, 2» - 41 500 грн. (спец. фонд);                      

       - на виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи 

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

вул. Л.Українки, 9» - 27 000 грн.(спец. фонд); 

  - на оплату робочого проекту об’єкту: « Реконструкція будівлі дошкільного 

навчального закладу (ясла-садочок) №1 «Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. 

Деражня, Хмельницької області.(коригування)» 411 355 грн. (спец. фонд); 

        - на оплату природного газу - 544 650 грн. (дошкільні заклади - 91 000 грн., ЗОШ - 

400 000 грн., будинок творчості - 53 650 грн.);  

        - на оплату електроенергії - 608 112 грн. (дошкільні заклади - 110 000 грн., ЗОШ - 

498 112 грн.); 

   - на оплату послуг  по ЗОШ - 100 000 грн. (34 185,37 грн. - забезпечення оплати за 

непередбачений ремонт шкільного автомобіля ГАЗ 32213 «Газель», 34 689 грн. - 

обслуговування газового обладнання, 10 000 грн. - оплата послуг з обслуговування 

шкільних автобусів, 1 985,63 грн. - повірка сигналізаторів, 19 140 грн. - ремонт та повірка 

із заміною елементу живлення лічильника газу, повірка коректора газу; 

      - на придбання будівельних матеріалів для ЗОШ - 18 000 грн.; 

      - на оплату послуг по ДНЗ - 49 200 грн. (27 208,39 грн. - оплата послуг інженерно-

геодезичні та інженерно-геологічні вишукування для реконструкції будівлі 

дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) № 1 "Дзвіночок" по вул. Івана 



Зубкова, 15 в м. Деражня Хмельницької області (коригування), 15 290,30 грн. - 

обслуговування газового обладнання, 821,31 грн. - повірка сигналізаторів, 5 880 грн. - 

ремонт та повірка із заміною елементу живлення лічильника газу, повірка коректора 

газу; 

     - на придбання цементу для ДНЗ - 3 000 грн.; 

 

177 400 грн. - відділ культури та туризму, а саме: 

       - на заробітну плату по керівництву у сфері культури - 68 000 грн.;  

       - на заробітну плату 32 000 грн. та нарахування на заробітну плату 7 400 грн. працівників 

інших закладів  у сфері культури; 

       - на оплату природного газу по будинку культури - 70 000 грн.; 

 

1 100 грн. - відділ фінансів на оплату послуг зв’язку; 

 

10 000 грн. - КП «Деражнянська ЖЕК №1» на виготовлення проекту землеустрою парку; 

 

10 000 грн. - центр надання соціальних послуг на оплату природного газу; 

 

 296 983 грн. - КП «Деражнянський міськводоканал» (6 530 грн. - проведення поточного 

ремонту автомобіля Opel Vivaro, 20 020 грн. - закупка паливно- мастильних матеріалів, 

249 913 грн. - проведення поточного ремонту водопровідної мережі по мікрорайону 

«Цукровиків», 20 520 грн. - проведення поточного ремонту частини водопроводу по вул. 

Прилюка).  

 

 4. Перенести асигнування: 

 з «Програми відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста 

Деражня на 2021 рік»  в сумі 33 000 тис. грн.  

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 2021 рік»;  

  

  з заробітної плати по дошкільній освіті 180 000 грн.  

 на заробітну плату 160 000 грн. та нарахування на заробітну плату 20 000 грн. працівників 

будинку творчості; 

    

 по розпоряднику коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1» з загального фонду коштів на 

утримання та розвиток автомобільних доріг в сумі 58 206 грн. на загальний фонд благоустрій 

населених пунктів - 43 206 грн. та на  спеціальний фонд (бюджет розвитку) - схеми та пропозиції  

(візуалізація) по об’єкту «Реконструкція частини парку культури та відпочинку (благоустрій  

території)  по вул. Миру  в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області» - 15 000 

гривень. 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                                                       Валентина ПЕТРІВ                                                    
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