
 
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету Деражнянської 

міської територіальної громади 
 на 2021 рік» від 30.11.2021 року. 

 
  Перенести асигнування: 

по відділу праці та соціальному забезпеченні: 

    з нарахування на заробітну плату 47 100 грн.,  
    на заробітну плату 10 000 грн.,  

    на придбання паперу та канцелярських 7 100 грн., 
    на придбання предметів довгострокового користування 30 000 грн. (принтер і комп’ютер) 
(спец. фонд); 

 з «Програми допомоги на поховання на 2021 рік» 11 909 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»; 

 

по КУ «Трудовий архів» з заробітної плати 2 000 грн. на  нарахування на заробітну плату; 
 

по апарату міської ради: 
з придбання предметів та матеріалів 11 000 грн. (заг. фонд) 
на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук) (спец. фонд); 

з оплати послуг 2 000 грн. на заходи «Програми проведення культурно - масових заходів в 
Деражнянській міській територіальній громаді на 2021 рік»; 

 
по відділу фінансів з нарахування на заробітну плату 20 000 грн. на заробітну плату; 
 

по центру надання соціальних послуг з продуктів харчування на оплату електроенергії 4 800 
грн.;  

    
по розпоряднику коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  
  з коштів на утримання та розвиток автомобільних доріг  844  020 грн.  

  на оплату електроенергії  КНП «Деражнянська МБЛ» 227 662 грн., 
  на проведення поточного ремонту системи опалення будівлі інфекційного корпусу 112 658 

грн.; 
   на проведення огляду водіїв на предмет керування транспортним засобом в стані 
алкогольного сп’яніння (КНП «Деражнянська МБЛ») 2 000 грн.; 

   на оплату за газове обслуговування будинку творчості 7300 грн.; 
   на реконструкцію системи теплопостачання Деражнянського ліцею №2 за адресою: 

Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» 350 000 грн. (спец. фонд);  
   на оплату за розробку пректно - кошторисної документаціїї на «Капітальний ремонт 
приміщення харчоблоку Деражнянського ліцею №2 за адресою: Хмельницька область,                      

м. Деражня, вул. Л.Українки,9» 49 500 грн. (спец. фонд);  
     на виготовлення проектно - кошторисної документаці на реконструкцію міні-футбольного 

поля зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки,9 м. Деражня Хмельницького району 
Хмельницької області 49 900 грн. (спец. фонд);  
   на оплату інжененерно - геодезичних та інженерно-геологічного вишукування для 

реконструкції міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки,9                           
м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області 20 000 грн.;  

          на «Програму профілактики злочинності на території Деражнянської МТГ на 2021 - 2025 
роки» 25 000 грн.; 

 

 по відділу освіти: 
   з заробітної плати 86 280 грн. та нарахування на заробітну плату 70 800 грн. по дитячо-

юнацькій спортивній школі  



   на заробітну плату 59 000 грн. та нарахування на заробітну плату 7 800 грн. працівників 
будинку творчості,   

   на заробітну плату 77 000 грн. та нарахування на заробітну плату 13 000 грн. працівників 
відділу освіти; 
   на придбання принтера для керівництва  відділу освіти 280 грн. (спец. фонд); 

    
за рахунок коштів залишку освітньої субвенції: 

    з оплати послуг 152 151,48 грн. 
    на придбання предметів та матеріалів 52 151,48 грн., 
    на придбання товарів довгострокового користування 100 000 грн. (придбання телевізорів) 

(спец. фонд);  
 

по відділу культури: 
               з оплати  електроенергії по установах відділу 64 800 грн. (бібліотек -16 000 грн., школи 

мистецтв - 28 800 грн., інших закладів в галузі культури - 20 000 грн.) та оплати природного 

газу по будинку культури - 65 248 грн. 
     на придбання  книг для бібліотек  16 000 грн. (спец. фонд);                             

     на придбання запчастин  для ремонту  мікроавтобуса  і  автомашини будинку культури  
25 248 грн., 
      на оплату послуг по ремонту мікроавтобуса і автомашини 50 000 грн., 

      на придбання запчастин на музичну апаратуру школи мистецтв 5 000 грн., 
      на підписку періодичних видань, придбання будівельних матеріалів для центру дозвілля та 

кіно 13 800 грн., 
      на оплату послуг по ремонту приміщення центру дозвілля та кіно 20 000 грн.; 
 

       з заробітної плати по установах відділу 209 000 грн. (музеїв - 24 000 грн., будинків 
культури - 185 000 грн.) та з нарахування на заробітну плату 61 600 грн. (керівництва відділу 

культури - 20 900 грн., будинків культури - 40 700 грн.) 
       на заробітну плату 229 100 грн. (бібліотек - 121 000 грн., інших закладів 84 000 грн., 
керівництва відділу культури  - 24 100 грн.), 

       на нарахування на заробітну плату 41 500 грн. (бібліотек - 23 100 грн., інших закладів - 18 
400 гривень). 

 
 
 

Начальник відділу фінансів                                                                                  Валентина ПЕТРІВ                                                    


