
Пояснююча записка до  рішення «Про внесення змін до 

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 рік» від 28.01.2021 року. 
 

1. Визначити головними розпорядниками коштів самостійні відділи та 

затвердити асигнування за рахунок асигнувань передбачених по резервному 

фонду – 1233,0 тис. грн.: 

- відділ праці та соціального забезпечення (4 шт. од.) – 730,5 тис. грн. 

(заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 705,5 тис. грн., інші 

видатки – 25,0 тис. грн. (канцелярські товари, послуги зв’язку, оплата за 

програмне забезпечення)); 

- службу у справах дітей (3 шт. од.) – 502,5 тис. грн.(заробітна плата та 

нарахування на заробітну плату – 492,5 тис. грн., інші видатки – 10 тис. грн. 

(канцелярські товари, послуги зв’язку)). 

 

2. Перенести асигнування від головного розпорядника - апарату міської ради, 

до головного розпорядника - відділу праці та соціального забезпечення: 

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку; 

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян; 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті; 

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги; 

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 

 

3 Перенести асигнування передбаченні по резервному фонду на суму 237,0 

тис. грн. та асигнування передбаченні по центру надання соціальних послуг в 

сумі 239,2 тис. грн. на : 

 - центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) (1 шт. од.) – 167,9 тис. 

грн. (заробітна плата та нарахування на заробітну плату); 

- централізовану бухгалтерію відділу освіти – 308,3 тис. грн. (заробітна плата 

та нарахування на заробітну плату). 

 

4. За рахунок залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що 

склався станом на 01.01.2021 року збільшити асигнування на 754,6 тис. грн. 

(754 618 грн.): 

 

- співфінансування на реконструкцію водогону від вул. І. Богуна, по вул.  

Миру до вул. Будівельників в м. Деражня Хмельницької області» - 40,0 тис. 

грн. (КП «Деражнянський міськводоканал») (бюджет розвитку); 



- проведення початку капітального ремонту об’єкта «Нежитлова будівля 

автостанції по вул. Миру,95 в м. Деражня Деражнянського району  

Хмельницької області - 40,0 тис. грн. (КП «Деражнянська ЖЕК №1» (бюджет 

розвитку); 

- оплату за проведення поточного ремонту електронасоса – 9,9 тис. грн. (9918 

грн.) (КП «Деражнянський міськводоканал»);  

- проведення поточного ремонту автомобіля ГАЗ 33023 (зварювальні та 

фарбувальні роботи) – 24,6 тис. грн. (КП «Деражнянський міськводоканал»); 

- на фінансування програми «Допомога на поховання на 2021 рік» - 20,0 тис. 

грн.; 

- на фінансування програми «Піклування»  - 50,0 тис. грн.; 

- на придбання комп’ютерної техніки для виконавчого комітету - 200,0 тис. 

грн. (бюджет розвитку); 

- на збільшення статутного капіталу (капітальні видатки спеціального фонду 

(бюджет розвитку)) в сумі 370,1 тис. грн. - на поповнення статутного фонду 

для спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства  

«Флора» (придбання крана-маніпулятора SG-7500). 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                          Валентина ПЕТРІВ                                                    
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