
Пояснююча записка до  рішення «Про внесення змін до 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік» від 25.03.2021 року 
 

1. В зв`язку із підняттям цін на комунальні послуги за рахунок вільного 

залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 

01.01.2021 року збільшити асигнування на 2737,7 тис. грн:  

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської ради» – 575,0  тис. грн (300,0 тис. грн оплата 

електроенергії, 25,0 тис. грн оплата водопостачання та водовідведення, 100,0 

тис. грн оплата газопостачання, 150,0 тис. грн оплата послуг по підключенню 

Інтернету по адмінбудинку); 

на придбання комп’ютерної техніки для виконавчого комітету - 93,0 тис. грн 

(бюджет розвитку); 

- відділ освіти, молоді та спорту – 2162,7 тис. грн, з них: 

- надання дошкільної освіти: 

200,0 тис. грн – оплата продуктів харчування; 

20,7 тис. грн – оплата водопостачання та водовідведення; 

200,0 тис. грн – оплата електропостачання; 

200,0 тис. грн - оплата інших енергоносіїв (дрова); 

- надання загальної середньої освіти: 

200,0 тис. грн – оплата продуктів харчування; 

53,3 тис. грн – оплата водопостачання та водовідведення; 

1000,0 тис. грн – оплата електропостачання; 

200,0 тис. грн - оплата інших енергоносіїв (дрова); 

- надання нозашкільної освіти закладами позашкільної освіти (БТДЮ) 

0,7 тис. грн – оплата водопостачання та водовідведення; 

40,0 тис. грн – оплата електропостачання; 

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: 

40,0 тис. грн – оплата електропостачання по централізованій бухгалтерії; 

- керівництво і управління у відповідній сфері (відділ освіти): 

2,0 тис. грн – придбання предметів і матеріалів; 

6,0 тис. грн – придбання предметів і матеріалів довгострокового 

користування.  

2. Зменшити асигнування по виконавчому комітету по оплаті за енергоносії 

та продукти харчування на суму 263 075,75 грн та відповідно збільшити по 

відділу освіти, молоді та спорту на суму 263 075,75 грн, а саме:  

- оплата продуктів харчування – 263 075,75 грн (ДНЗ – 26 782,94 грн, ЗОШ – 

236 292,81 грн). 

 3. Перенести асигнування по КПКВ 0113401 «Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»: 

 з КЕКВ 2250 – 15000,00 грн з березня місяця 

 на КЕКВ 2111 – 12000,00 грн на квітень місяць; 

 на КЕКВ 2120 – 3000,00 грн на квітень місяць.  

Перенести асигнування по КПКВ 0611070 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти» (БТДЮ): 

 з КЕКВ 2210 – 1000,00 грн з жовтня місяця 

 на КЕКВ 2240 – 1000,00 грн на березень місяць. 

Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    
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