
Пояснююча записка до  рішення «Про внесення змін до 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік» від 25.02.2021 року. 

 
 

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

що склався станом на 01.01.2021 року збільшити асигнування на 1 450,3 тис. 

грн.:  

 

- КП «Інклюзивно - ресурсний центр» - 146,5 тис. грн. (заробітна плата та 

нарахування на заробітну плату - 145,0 тис. грн., придбання медикаментів - 

1,5 тис. грн.); 

- 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: 

 - придбання паливно-мастильних матеріалів для Державної пожежно-

рятувальної частини - 10,0 тис. грн..;  

- фінансування підрозділу добровільної пожежної охорони - 177,0 тис. грн. 

(заробітна плата та нарахування на заробітну плату - 161,1  тис. грн., 

придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин - 12,9 тис. грн., 

оплата енергоносіїв - 3,0 тис. грн.); 

 

- центр надання соціальних послуг - 50,0 тис. грн. (35,0 тис. грн. - заробітна 

плата та нарахування на заробітну плату, 15,0 тис. грн. - видатки на 

відрядження); 

- фінансування Програми профілактики злочинності на території 

Деражнянської МТГ на 2021 - 2025 роки - 20,0 тис. грн. (придбання паливно-

мастильних матеріалів - 10,0 тис. грн. та придбання автозапчастин - 10,0 тис. 

грн.); 

- відділ фінансів - 10,0 тис. грн. (придбання канцтоварів, заправка картриджів 

та видатки на відрядження); 

 

- КП «Деражнянський міськводоканал» - 123 350 грн.: 

14 350 грн. - придбання будматеріалів; 

10 000 грн. - послуги по перемотці електродвигунів; 

49 500 тис. грн. - на проведення культурно-технічних робіт на каналі 2ГД; 

49 500 тис. грн. - на проведення робіт «Поточний ремонт прибережної смуги  

р. Вовк м. Деражня Хмельницької області»); 

 

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад - 10,7  тис. грн. (оплата 

послуг із вивезення відходів по адмінбудинку); 

 



- відділ освіти - 317,8 тис. грн.: 

91,8 тис. грн. - заробітна плата та нарахування на заробітну плату по ЗОШ, в 

зв’язку з введенням 3 шт. од. прибиральника службових приміщень; 

195,5 тис. грн. - заробітна плата та нарахування на заробітну плату по ДНЗ в 

зв’язку з введенням 1,5 шт. од. в інклюзивні групи (ДНЗ №1 м. Деражня та 

Шпичинецький ДНЗ); 

29,3 тис. грн. - заробітна плата та нарахування на заробітну плату медсестрам 

ЗОШ - 20,8 тис. грн. та ДНЗ - 8,5 тис. грн. (доплата медпрацівникам за 

підвищений  ризик на період карантину); 

1,2 тис. грн. - оплата послуг із вивезення відходів по БТДЮ; 

 

- фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» Деражнянської міської ради (КНП «Деражнянська МБЛ») на 2021 - 

2023 роки - 585,0 тис. грн.: 

555,0 тис. грн. - виконання робіт на доступність приміщень для людей з 

обмеженими можливостями (кап. вид.); 

30,0 тис. грн.. - медичний огляд військовослужбовців. 

 

2. За рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 

місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року збільшити 

асигнування на 22,0 тис. грн. - придбання електроплити для Лозівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (кап. видатки).  

 

3. За рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду (бюджет 

розвитку) місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року 

збільшити асигнування на 35 113 грн.:  

- здійснення заходів із землеустрою - 6,0 тис. грн. - проект землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки по Деражнянській міській раді  0,3535га ; 

- експертно-грошова оцінка земельної ділянки - 3,5 тис. грн.; 

- КП «Деражнянський міськводоканал» (кап. видатки): 

18 368 грн. - придбання глибинного насоса; 

7 245 - придбання касового апарату. 

 

4. Зменшити асигнування по виконавчому комітету по оплаті за енергоносії 

та продукти харчування на суму 2 751 221,48 грн. та відповідно збільшити по 

відділу освіти, молоді та спорту на суму 2 751 221,48 грн., а саме:  

- оплата продуктів харчування - 799 353,48 грн. (ДНЗ - 206 205,65 грн., ЗОШ 

- 593 147,83 грн.); 

- оплата природного газу - 700 000 грн. (ДНЗ - 400 000 грн., ЗОШ - 300 000   

грн.); 

- оплата електроенергії - 1 251 868 грн. (ДНЗ - 448 046,80 грн., ЗОШ - 

725 024,80 грн.,  БТДЮ - 35 768 грн., ЦГБ - 43 028,40 гривень). 

 

 

Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    
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