
 
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2021 рік» від 16.12.2021 року.   
 

1. В зв’язку з очікуваним недонадходженням податків та зборів до загального 

фонду бюджету МТГ до кінця поточного року перенести планові призначення на 
2021 рік: 

   - з коду доходів 22090200 «Державне мито, не віднесене до інших категорій»  
   на код 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» в сумі 4 000 грн.;  

 
     - з коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності  в сумі 42 297 грн.; 

     - з коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності» в сумі 16 792 грн.; 

     - з коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості» в сумі 196 000 грн.; 

     - з коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків»  в сумі  959 700 грн.  

     на код 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» в сумі 1 214 789 грн.; 
 

     - з коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків» 

      на код 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 268 803 
гривень. 

 
2. Зменшити доходи та видатки на суми: 

125 653 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); 

32 420,72 грн. - інша субвенція з місцевого бюджету передана, Вовковинецькою 
СТГ. 

 
3. Зменшити асигнування по одержувачу коштів КП «Деражнянська ЖЕК №1»  

   з коштів на утримання та розвиток автомобільних доріг 762 210 грн. та 
збільшити по: 



 
     КП «Деражнянський міськводоканал» 106 880 грн. (на проведення поточного 

ремонту водопровідної мережі по мікрорайону «Цукровиків» 96 500 грн., на 
придбання шин для автомобілів 10 380 грн.); 

     КП «Деражнянський міськводоканал» на підготовку звіту по оцінці впливу на 
довкілля по проекту «Реконструкція станції штучної біологічної очистки 

господарсько-побутових стоків в м. Деражня, Хмельницької області» 49 900 грн.; 
     КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на оплату послуг за оцінку приміщення 

2 000 грн.;  
     на 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.; 
     КУ «Трудовий архів» на оплату послуг за оцінку та страхування приміщення 

4 000 грн.;  
     відділу культури 55 000 грн. (придбання предметів та матеріалів 15 000 грн. 

(новорічні прикраси на ялинку), придбання предметів довгострокового 
користування 40 000 грн. (комп’ютери в будинок культури) (спец. фонд)); 

      КНП «Деражнянська МБЛ» на оплату послуг за медичні огляди 45 200 
грн.(заг. фонд.), а також на придбання монітор пацієнта 37 950 грн. та трьох 

шприцевих дозаторів 44 700 грн. (спец. фонд)); 
      відшкодування втрат пільгових перевезень окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 13 200 грн.; 

      відшкодування втрат пільгових перевезень окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом 10 000 грн.; 

      відділу фінансів на придбання комп’ютерів (спец. фонд) 49 900 грн.; 
      службі у справах дітей 33 800 грн. (нарахування на заробітну плату 8 800 

грн., придбання комп’ютера 25 000 грн. (спец. фонд));       
      центру надання соціальних послуг на оплату природного газу 7 600 грн.;  

      відділу освіти на придбання комп’ютерного обладнання для забезпечення 
діяльності інших закладів у сфері освіти 49 900 грн.; 

       КНП «Деражнянський центр медико-санітарної допомоги» на пільгові 
рецепти 6 000 грн.; 

       на придбання масла для порізки дров 1 280 грн. по ЗОШ; 
       на придбання дров для ЗОШ 156 000 грн. та для ДНЗ 43 900 грн.; 

       КП «Лозове комунсервіс» на розробку проекту землеустрою, щодо 
виділення земельних ділянок під існуючі артсвердловини 10 000 грн.;  
       на оплату інтернету по будинку культури 15 000 гривень; 

 
       з коштів резервного фонду 222 500 грн.:  

       на фінансування програми «Піклування» 2 500 грн.; 
       на оплату технічного огляду будівлі для проведення «Реконструкції 

приміщень актової зали під їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за 
адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» 22 000 грн. 

(спец. фонд);  
       на придбання запчастин для шкільних автобусів 3 400 грн.;  

       на заробітну плату для працівників відділу фінансів 34 600 грн.;  



       на заробітну плату та нарахування на заробітну плату для працівників ДНЗ 
60 000 грн. та працівників ЗОШ 100 000 гривень.        

 
 

4. Перенести асигнування в межах розпорядників коштів: 
по відділу праці та соціальному забезпеченні:     

 з надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 4 200 грн., 
надання соціальних гарантій фізичним особам, які налають соціальні послуги 

громадянам 1 782 грн., «Програми допомоги на поховання на 2021 рік» 461 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» 6 443 грн.;  

     з придбання предметів довгострокового користування 1 000 грн. (спец. фонд) 
     на заробітну плату працівників відділу 1 000 грн.; 

 
по відділу культури: 

 з оплати  електроенергії будинків культури 15 065 грн. 
 на придбання предметів та матеріалів в міську бібліотеку (меблі та стелажі); 

 
по КНП «Деражнянський центр медико-санітарної допомоги»: 

    з оплати комунальних послуг 147 700 грн. 
    на придбання предметів та матеріалів 19 200 грн. (комп’ютерне обладнання), 
    на придбання дефібрилятора 70 000 грн., аналізатора сечі 22 500 грн., трьох 

системних блоків для лікарів 26 000 грн. (спец. фонд), 
    на виготовлення проектно - кошторисної документації для «Капітального 

ремонт санвузлів в приміщенні Комунального некомерційного підприємства 
"Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Деражнянської 

міської ради Хмельницької області по вул. Подільській, 1 в м. Деражня» 10 000 
грн. (спец. фонд);  

 
по відділу фінансів з нарахування на заробітну плату (за грудень) 1 860 грн. на 

заробітну плату;  
 

по центру надання соціальних послуг з нарахування на заробітну плату 20 000 
грн. на заробітну плату;  

 
по апарату міської ради: 

 з придбання предметів та матеріалів 26 000 грн.  

 на придбання предметів довгострокового користування 16 000 грн. (придбання 
принтера) (код ДК 30230000-0 Комп’ютерне обладнання) (спец. фонд); 

    на заходи «Програми проведення культурно - масових заходів в 
Деражнянській міській територіальній громаді» для придбання новорічних 

подарунків 10 000 грн.; 
 

 
 

 



 по відділу освіти: 
   з нарахування на заробітну плату 2 900 грн., з видатків на відрядження 2 328 

грн., з предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 456 грн. по дитячо-
юнацькій спортивній школі; 

   з оплати послуг 2 000 грн., видатків на відрядження 6 000 грн., з предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентаря 1 349 грн., з нарахування на заробітну плату 

3 700 грн. по забезпеченню діяльності центрів проф. розвитку педадогічних 
працівників; 

   з оплати послуг 505 грн., оплати інших енергоносіїв 66 грн. по будинку 
творчості дітей та юнацтва; 
   з інших виплат населенню 2 000 грн., водопостачання та водовідведення 25 485 

грн., з капітального будівництва 1 842 грн. (спец. фонд), з капітального ремонту 
17 053 грн. (спец. фонд) по закладах загальної середньої освіти; 

   з придбання обладнання і предметів довгострокового користування 12 574 грн. 
(спец. фонд) по співфінансуванні заходів на забезпечення «НУШ»; 

    з продуктів харчування 113 292 грн. по закладах дошкільної освіти 
 

   на заробітну плату 13 050 грн. по забезпеченню діяльності центрів 
професійного розвитку педадогічних працівників; 

   на заробітну плату 110 000 грн. та нарахування на заробітну плату 19 000 грн. 
по будинку творчості дітей та юнацтва; 

   на оплату за розробку пректно-кошторисної документації на «Реконструкцію 
приміщень актової зали під їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за 
адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» 49 500 грн. 

(спец. фонд). 
 

    з нарахування на заробітну плату 10 000 грн., з видатків на відрядження 700 
грн. та оплати водопостачання та водовідведення 400 грн. по  діяльності інших 

закладів у сфері освіти, 
     з оплати природного газу по будинку творчості дітей та юнацтва 33 600 грн., 

     з оплати медикаментів 24 000 грн., продуктів харчування 14 000 грн., оплати 
на відрядження 4 900 грн., оплати природного газу 13 900 грн., оплати 

електроенергії 20 000 грн. та інших енергоносіїв 45 305 грн. по ЗОШ, 
     з продуктів харчування 85 200 грн., оплати на відрядження 5 000 грн., оплати 

водопостачання та водовідведення 25 750 грн., оплати природного газу 80 000 
грн., та інших енергоносіїв 68 100 грн. по дошкільних закладах, 

     з заробітної плати 15 000 грн. та нарахування на заробітну плату 4 000 грн. по 
дитячо-юнацькій спортивній школі 
 

     на заробітну плату працівників інших закладів у сфері освіти 50 000 грн.,  
     на заробітну плату керівництва у сфері освіти 20 000 грн. та на нарахування             

на заробітну плату 4 500 грн., 
     на заробітну плату працівників ЗОШ 206 000 грн.,  

     на заробітну плату працівників ДНЗ 203 135 грн.,  
     на придбання дровоколів для ЗОШ 49 900 грн. (спец. фонд), 

     на придбання мийок на харчоблоки для ДНЗ 26 420 грн. (спец. фонд), 



               на експертизу робочого проекту по об’єкту «Реконструкція приміщень актової 
зали під їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за адресою: 

Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л.Українки,9» 15 000 грн. (спец. фонд). 
 

           5. По КНП «Деражнянський центр медико-санітарної допомоги», кошти 
Вовковинецької СТГ, перенести асигнування  

               з «Програми транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю 
на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2019-2023 роки» 

               на «Програму фінансової підтримки КНП Деражнянський районний центр 
ПМСД Хмельницької області на 2019-2023 роки» 5 950 грн. для придбання двох 
вогнегасників для МПТБ сіл Макарово та Гришки 950 грн. та на придбання 

жалюзів для кабінетів Вовковинецької АЗПСМ 5 000 гривень. 
 

 
6. Перенести невикористані надходження коштів за 2021 рік станом на 

16.12.2021 року по спеціальному фонду (2 фонд «Батьківська плата») з головного 
розпорядника виконавчого комітету міської ради в сумі 19 830 грн., на головного 

розпорядника відділу освіти в сумі 19 830 грн., а саме: 
- КПКВ 1010 «Дошкільна  освіта» - 1 750 грн.; 

- КПКВ 1021 «Загальноосвітні заклади» - 18 080 гривень. 
 

 
Начальник відділу фінансів                                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    


