
 
 

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 2 890 085 грн.:  
 
- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради» – 668,0  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. 
придбання обладнання для 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; 

- 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; 

- 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 (придбання ксероксу) (бюджет розвитку); 
 
- фінансування Програми проведення протиепідемічних заходів ліквідації та 
попередження епідемії коронавірусної хвороби м. Деражня на 2021 рік - 4,0 
тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів); 
 
- КП «Деражнянський міськводоканал» - 41 585,00 грн.: 
9 200,00 грн. - придбання труб; 
11 200,00 грн. – придбання насоса (бюджет розвитку); 
4 030,00 грн. – придбання люка каналізації; 
17 155,00 грн. – придбання матеріалів; 
 



- служба у справах дітей  
6,9 тис. грн., (для придбання багатофункціонального пристрою «сканер – 
принтер»);  
 
- відділ соціального забезпечення 
6,9 тис. грн., (для придбання багатофункціонального пристрою «сканер – 
принтер»). 
 
2. Зменшити асигнування по виконавчому комітету по оплаті за продукти 
харчування на суму 363 075,75 грн. (с/ф) та відповідно збільшити по відділу 
освіти, молоді та спорту на суму 363 075,75 грн. (с/ф), а саме:  
- ДНЗ – 126 782,94 грн., ЗОШ – 236 292,81 грн. 
       

Зменшити асигнування по Програми 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 грн. та відповідно збільшити 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 на суму 30 000,00 гривень. 
  
3. Перенести асигнування по КПКВ 0113104 «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.  
 
4. Збільшити доходи та видатки по загальному фонду районного бюджету на 
суму: 
іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецька ОТГ) – 379 196,00 
грн. на фінансування:  
      - КП «Деражнянський ДРЦ ПМСД » - 234 196,00 грн. в т. ч.: 
відшкодування вартості пільгових медикаментів – 179 196,00 грн., придбання 
памперсів, пеленок, апаратів протезування для престарілих - 10 000,00 грн., 
оплата послуг – 5 000,00 грн., проведення процедури гемодіалізу - 30 000,00 
гривень, фінансування придбання засобів захисту від «Ковід» - 10 000,00 
грн.;   
       - центр надання соціальних послуг (комплексної реабілітації осіб з 
інвалідністю «Калина») - 40 000  грн.; 

- відділ освіти (центр професійного розвитку педагогічних працівників) 
– 100 000,00 грн. (методичний супровід педагогічного персоналу); 

- відділ освіти (інклюзивно – ресурсний центр) – 5 000,00 грн. 
(відшкодування перебування дітей в інклюзивному центрі). 
 
5. Перенести невикористані надходження коштів за 2021 рік станом на 
25.03.2021 року по спеціальному фонду (2 фонд «Батьківська плата») з 



головного розпорядника виконавчого комітету міської ради в сумі 86 297,52 
грн., на головного розпорядника відділу освіти в сумі 86 297,52 грн., а саме: 
- КФК 1010 – 10 695,02 грн.; 
- КФК 1021 – 75 602,50 гривень. 
 
6. За рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року затвердити 
розподіл субвенції в сумі 1 219 489,05 грн.: 
 - 369 489,05 грн. обладнання та матеріали (протипожежна безпека); 
- 250 000,00 грн. оплата послуг; 
- 600 000,00 грн. придбання обладнання та предметів (засоби навчання та 
обладнання) (бюджет розвитку).  
 
 
Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    


