
 

 

Пояснююча записка до  рішення «Про внесення змін до 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік» від 24.06.2021 року 
    1.Збільшити обсяг: 

 

      1.1 доходів загального фонду та видатків загального та спеціального фондів 

міського бюджету на суму субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення сучасної загальної середньої освіти "Нова українська школа"  -         

803 810 грн з них:  

- в частині відряджень на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

проведення супервізії (видатки споживання) - 6 451 грн (заг. фонд);  

- в частині закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи для учнів 1 - 4 класів у 2021 році (видатки розвитку) -                 

797 359 грн (спец. фонд) : 

          - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української           

школи - 261 631 грн;  

          - на  закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) - 

212 010 грн; 

           - на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів -               

323 718 гривень.   

 

1.2 доходів загального фонду та видатків загального фонду міського бюджету на 

суму субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я  за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином) - 264 000 гривень. 

 

 

 2. За рахунок вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, 

що склався станом на 01.01.2021 року збільшити асигнування на суму       

179 800 грн:          

 

     - відділ освіти, молоді та спорту: - 130 700 грн:  

- на співфінансування по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення сучасної загальної середньої освіти "Нова українська школа"  

для учнів 1 - 4 класів у 2021 році в частині закупівлі засобів навчання та 

обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (спец. фонд видатки 

розвитку) - 104 900 грн; 

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

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

Зубкова, 15 в м. Деражня Хмельницької області (коригування)» та на виконання 

експертизи кошторисної частини робочого проекту - 25800 гривень. 

 

 - виконавчий комітет міської ради - 49 100 грн  для оплати за виготовлення 

проектів землеустрою на пасовища.   

 



3. Перенести по відділу соціального забезпечення з асигнувань передбачених на 

оплату електроенергії - 20 176 грн та на оплату водопостачання та 

водовідведення - 850 грн на асигнування для придбання предметів і матеріалів - 

21 026 гривень. 

 

4. Зменшити асигнування по Програмі поліпшення організації підготовки 

громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на 

строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, 

прийняття на військову службу за контрактом, відбору та прийняття на службу 

у військовому резерві на 2021-2023 роки та відповідно збільшити по Програмі 

розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради 

(КНП «Деражнянська МБЛ») на 2021 - 2023 роки на суму 30 000,00 гривень. 
 

5. Перенести невикористані надходження коштів за 2021 рік станом на 

24.06.2021 року по спеціальному фонду (2 фонд «Батьківська плата») з 

головного розпорядника виконавчого комітету міської ради в сумі 12 205 грн, на 

головного розпорядника відділу освіти в сумі 12 205 грн, а саме: 

- КПКВ 1010 «Дошкільна  освіта» - 4 188 грн; 

- КПКВ 1021 «Загальноосвітні заклади» - 8 017 гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    
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