Пояснююча записка до рішення «Про внесення змін до
бюджету Деражнянської міської територіальної громади на
2021 рік» від 25.05.2021 року
1. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду місцевого
бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року збільшити асигнування на
суму 673 000 грн:
- виконавчий комітет - 49 900 грн на ремонт санвузлів адмінбудинку;
- КП «Деражнянська ЖЕК №1 - 49 100 грн виготовлення паспортів на
пасовища та кладовища;
- відділ освіти, молоді та спорту - 167 000 грн на виплату заробітної
плати і нарахувань для працівників централізованої бухгалтерії;
- КП «Деражнянський міськводоканал» - 250 000 грн на виконання робіт
по об’єкту, що фінансується з обласного бюджету «Реконструкція водогону
від водонапірної башти по вул. Грушевського, по вул. Миру до вул.
Шевченко в м. Деражня Хмельницької області» (спец. фонд (бюджет
розвитку));
- Програма 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 - 15 000 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів;
- відділ культури та туризму - 25 000 грн на придбання комплекту для
сцени в будинок культури (спец. фонд (бюджет розвитку));
- КП «Деражнянський РЦ ПМСД » - 105 000 грн (50 000 грн придбання засобів індивідуального захисту (рукавички, маски, респіратори,
захисні шапочки, щитки, окуляри, халати та ін.), 30 000 грн - придбання
дезінфекцйних засобів, придбання виробів медичного призначення
(пробірки, термометри, пульсоксиметри, бактерицидні опромінювачі, сумкихолодильники, дозатори, дозатори безконтактні, контейнери для утилізацї та
ін.), 25 000 грн - для придбання аналізатора сечі для Лозівської АЗПСМ
(спец. фонд (бюджет розвитку));
- програма «Діти Деражнянщини» на 2021 - 2025 роки Деражнянської
міської ради - 7 000 грн;
- служба у справах дітей - 5 000 грн на відрядження працівників служби.
2. Для відновлення вільного залишку бюджетних коштів загального
фонду освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2021 року,
зменшити асигнування по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму
22000 грн. по КПКВ 0611061 КЕКВ 3110.
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