
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту про виконання бюджету Деражнянської міської          

територіальної громади за 2022 рік 

 

 
           1. Загальна характеристика виконання бюджету. 

             Бюджет міської територіальної громади по загальному фонду 

за 2022 рік виконаний на 104,1 %. По  власних доходах загального фонду 

(без врахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 107,3 % до 

затверджених сум з урахуванням змін. Фактично  надійшло податків і 

зборів 121653,0 тис. грн., при затвердженій сумі  113420,0 тис. гривень.  

Доходи спеціального фонду до показників затверджених міською 

радою з урахуванням змін за 12 місяців звітного року виконано на 293,8 % 

(план на рік –2606,5 тис. грн., фактично –7659,0 тис. грн.). 

Темп приросту до 2021 року становить 101,5 %, тобто доходи 

збільшились порівняно з минулим роком в цілому на 1853,8 тис. грн. (без 

врахування власних надходжень бюджетних установ). 

До загального фонду бюджету МТГ за 2022 рік надійшло офіційних 

трансфертів з державного бюджету  в сумі 75361,0 тис. грн.,  що склало 

100,0 % до затверджених річних сум міською радою з урахуванням змін. 

Дотацій з місцевого бюджету надійшло  2273,3 тис. грн., що склало 100 % 

до затверджених річних сум міською радою з урахуванням змін.  

Субвенцій з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету надійшло 2663,1 тис. грн., що склало 91,7 % до 

затверджених місцевими радами річних сум з урахуванням змін, в тому 

числі іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецької СТГ) 

надійшло 569,7 тис. грн., що склало 83,5 % до затверджених річних сум  з 

урахуванням змін. 

До спеціального фонду  офіційні трансферти  в звітному році не 

надходили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



3. Доходи 

 

     Виконання планових показників доходів загального фонду 

бюджету району за 2022 рік  по видах:  

                                                                                                                  в тис. 

грн. 

№ 

п/п 

Доходи по основних 

джерелах 

Затвердже-

но з 

врахуван-

ням змін 

на 2022 рік 

Фактич-

но 

надійш-

ло за 

2022 рік 

Відхи-

лення 

(+,-) 

% 

викон

ання  

 1. Податок на доходи фізичних 

осіб 

76791,7 88526,8 11735,1 115,3 

 2. Податок на прибуток 

підприємств та фінансових 

установ комунальної 

власності 

18,1 421,5 403,4 2328,5 

 3. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок 

головного користування 

96,4 85,6 -10,8 88,8 

4. Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати 

за спеціальне використання 

лісових ресурсів  в частині 

деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування) 

256,3 431,9 175,6 168,5 

5. Рентна плата  за користування 

надрами для видобування  

інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 

4,4 4,9 0,5 111,7 

6. Акцизний податок з реалізації  

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

520,4 1078,2 557,8 207,2 

7. Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) Пальне 

680,0 159,3 -520,7 23,4 

8. Акцизний податок з ввезених 

на митну територію України 

підакцизних товарів 

(продукції) Пальне 

2300,0 900,1 -1399,9 39,1 

9. Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

1931,0 1886,6 -44,4 97,7 



ділянки 

 10. Плата за землю 12500,4 10428,8 -2071,6 83,4 

 11. Транспортний податок 0,0 54,2 54,2 0,0 

 12. Туристичний збір 3,0 0,9 -2,1 30,0 

 13. Єдиний податок 16937,0 16058,5 -878,5  94,8 

 14. Частина чистого 

прибутку(доходу)  

комунальних унітарних 

підприємств та їх обєднань, 

що вилучається до 

відповідного місцевого 

бюджету  

31,3 43,7 12,4 139,6 

15. Інші надходження (21080500) 0,0 4,4 4,4 0,0 

16. Штрафні санкції за 

порушення законодавства про 

патентування, за порушення 

норм регулювання обігу 

готівки та про застосування 

реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та 

послуг  

 

0,0 5,1 5,1 0,0 

17. Адміністративні штрафи та 

інші санкції 

25,7 31,7 6,0 123,4 

18. Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

 

21,5 78,9 57,4 367,0 

19. Плата за надання  

адміністративних послуг 

1168,3 1381,2 212,9 118,2 

20. Надходження від орендної 

плати за користування  

майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває 

в комунальній власності 

69,0 62,6 -6,4 90,7 

21. Державне мито 5,8 5,2 -0,6 89,4 

22. Інші надходження (24060300) 58,0 0,0 -58,0 0,0 

23. Кошти за шкоду, що 

заподіяна на земельних 

ділянках державної та 

комунальної власності, які не 

надані у користування та не 

передані у власність, 

0,0 2,4 2,4 0,0 



внаслідок їх самовільного 

зайняття, використання не за 

цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву  

24. Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і 

грошові кошти, власники 

яких невідомі    

1,7 0,5 -1,2 

 

29,4 

 Разом доходів без 

урахування міжбюджетних 

трансфертів 

113420,0 121653,0 8233,0 107,3 

            

          Із 24-х джерел надходжень власних доходів  забезпечено  виконання 

по 13-ти до затверджених сум  міською  радою на 2022 рік  з урахуванням 

змін. 

 Не виконанні надходження по 11 –ти  видах податків і зборів: 

 - рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

недопоступило 10,8 тис. грн. або 88,8 %, за рахунок зменшення 

запланованих об’ємів вирубки деревини по комунальному підприємству 

СЛКП «Флора» у 4 кварталі 2021 року на 10 %  та видано в звітному році  

менше на 3 лісорубних та лісових квитків  по лісогосподарських 

підприємствах громади; 

 - акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) Пальне  недопоступило 520,7 тис.грн. або 23,4 % , по  

акцизному податку з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) Пальне недопоступило   1399,9 тис.грн.  

або 39,1 %.  

Значне зменшення надходжень акцизного податку з пального у звітному 

році проти затверджених планових призначень  відбулося внаслідок 

встановлення нульової ставки акцизного податку на окремі види пального 

з березня  по вересень 2022 року згідно Закону України від 15.03.2022 року 

№2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» 

(п.41 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу);  

 

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

недопоступило  44,4 тис. грн., (виконання становить 97,7 %) , темп росту  

до минулого року 99,5 %, в звязку з допущеним податковим боргом в сумі 
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 - платі за землю – 90,6 %, недопоступило 1321,1 тис. грн. У 2022 

році невиконано планові призначення за  всіма підкодами податку,  так як  

допущений податковий борг в сумі  2374,0 тис. грн., в тому числі: по 

земельному податку з юридичних осіб – 134,4 тис. грн., з фізичних осіб – 

252,9 тис. грн., по орендній платі з юридичних осіб – 235,6 тис.грн., з  

фізичних осіб -   1751,1 тис. грн. Крім того,  в звітному році зменшились 

надходження  земельного податку з юридичних осіб  від АТ 

«Укрзалізниця» на 2060,8 тис.грн., в зв’язку  з зміною коефіцієнта, який 

враховує цільове призначення земельної ділянки з 1 на 0,5 відповідно до  

Постанови Кабінету  Міністрів України від 03.11.2021 року №1147 «Про 

затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок»» (додаток 8); 

 

- туристичному збору - 30,0 % , недопоступило 2,1 тис. грн. від 

єдиного платника ФОП Кушнір А. по с. Волоське в звязку з  зменшенням 

кількості  туристів, так як протягом шести місяців звітного року на 

території садиби зеленого туризму «Гутка»  безкоштовно проживали ВПО;  

 

 - єдиному податку  недопоступило 878,5 тис.грн. або 94,8 %,  

зменшилася сплата в звітному році єдиного податку з юридичних осіб  по 

ФГ «Нива рідного краю» на 440,0 тис.грн., в звязку з переходом на іншу 

систему оподаткування. По єдиному податку з фізичних осіб виник 

податковий борг в сумі 659,5 тис.грн., так як  фізичні особи-підприємці –

платники єдиного податку першої та другої груп,  тимчасово , з 01 квітня 

2022 року до припинення або скасування воєнноно стану на території 

України, мали право не сплачувати єдиний податок згідно з абзацом 

першим п.п.9.1 п.9 підрод.8 розд.ХХ «Перехідні положення» ПКУ; 

 

         - державному миту – 89,4 %, недопоступило 0,6 тис. грн., за рахунок 

зменшення вчинення нотаріальних дій; 

 

- надходженнях від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

недопоступило 6,4 тис. грн. або 90,7 відсотків до  початково затвердженого 

бюджету. Зменшились надходження в зв’язку з тим, що в серпні 2022 року 

по відділу культури був розірваний договір оренди комунального майна 

ФОП Білявським О.А.;  

 

         - інших надходженнях ( ККД 24060300)   недопоступило 58,0 тис. 

грн. , в зв’язку з тим, що надходження мають одноразовий та не постійний 

характер; 

 

                      -  коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі   недопоступило 1,2 тис.грн.,  виконання склало 

29,4 відсотків. В звітному році єдиним платником був СФГ «Юрчак С.С.» 

яким сплачено  всього 500 гривень.  



Протягом 2022 року уточнення дохідної частини загального та 

спеціального  фондів бюджету міської територіальної громади не 

здійснювалось. 

До початково затвердженого бюджету власні доходи загального 

фонду виконанні на 107,3 %, тобто надійшло більше доходів на 8233,0 

тис.грн.      

           В структурі доходів бюджету МТГ основну питому вагу займає 

податок та збір  на доходи фізичних осіб – 72,8 %, якого надійшло за 

2022 рік 88526,8 тис. грн., виконання склало 115,3 відсотків. Темп росту  

до минулого року 112,7 %.  

 Найбільшими платниками податку з заробітної плати (контингент – 

100%)  в звітному році були: 

-  відділ освіти, молоді та спорту –  15665,0 тис. грн.;  

- В/ч А1827 – 15684,2 тис.грн.; 

- КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня » – 6688,4 тис. грн.; 

- СТОВ ім. Шевченка – 5189,5 тис. грн.; 

- ПРАТ «Деражнянський молочний завод» - 3876,3 тис. грн.; 

- ТОВ «Нью Агро Поділля» - 3177,5 тис. гривень.  

По податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями 

та особами рядового і начальницького складу  надійшло більше  на 13479,9 

тис. грн. або 492,6 % по в/ч А1827 і Хмельницькому ОТЦК та СП, в зв’язку 

з збільшенням  фонду оплати праці та штатної чисельності працюючих.  

Збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з 

доходів одержаних громадянами від надання в оренду земельної частки 

(паю) з 15450,0 тис. грн. до 16794,7 тис. грн., тобто надходження зросли на 

1344,7 тис. грн., або на 108,7 відсотків, за рахунок надходження в грудні 

2022 року    одноразового платежу  ПДФО з виплати  інвестиційного 

доходу від ТОВ «Нью Агро Поділля» в сумі 2690,2  тис. грн. (64%), що 

вплинуло на збільшення  надходжень податку на доходи в цілому.  

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування) виконання плану по 

доходах в 2022 році  склало 83,1 відсоток, недопоступило 126,1 тис.грн. за 

рахунок  наявного податкового боргу в сумі 476,9 тис.гривень.   

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності надійшло 421,5 тис.грн., що склало 2328,5 

відсотків до річних призначень в сумі 18,1 тис.грн. Значна сума податку 

404,8 тис. грн. надійшла від СЛКП «Флора». За результатами роботи за 

2021 рік комунальним підприємством реалізовано деревини на суму 

17605,2 тис.грн., прибуток склав 2249,2 тис. гривень. 

  

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

надійшло 431,9 тис.грн., що склало 168,5 відсотків до затверджених сум. 



Темп росту  до минулого року 176,6 %. Надійшло більше коштів від ДП 

«Ярмолинецьке лісове господарство» - на 45,2 тис.грн. та від 

СЛКП»Флора» -  на 204,5 тис.гривень. 

 

         Рентної плати за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення надійшло  4,9 тис.грн., 

до  початково затвердженого бюджету виконання 111,7 %, надійшли не 

заплановані кошти від 2 –х нових платників: СФГ «Мендрик А.О.» - 0,7 

тис. грн. та ФГ «Сарат» - 0,7 тис. гривень. 

 

        Акцизного податку з реалізації  суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло  1078,2 тис. грн. або 

207,2 %, за рахунок збільшення реалізації алкогольних і тютюнових 

виробів. 

  

Транспортного податку  надійшло 54,2 тис.грн., планові 

призначення не затверджувались.   

 

      По частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об”єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету надійшло 43,7 тис.грн., що склало 139,6 % до початково 

затвердженого бюджету. Темп росту до минулого року – 226,4%. 

Найбільша сума надходжень по СЛКП «Флора»- 42,8 тис.грн., в звязку з 

одержаним прибутком по результатах роботи за рік в сумі 2249,2 

тис.гривень. 

 

Інших надходжень (ККД 21080500) поступило 4,4 тис. грн. 

(повернення фінансування згідно актів перевірок), планових призначень не 

було.  

 

Адміністративних штрафів та штрафних санкцій (ККД 

21080900, 21081100, 21081500)  надійшло 115,7 тис. грн., що на 68,5 тис. 

грн.  або 245,1 % більше затверджених сум на звітний рік за рахунок 

сплати  фізичними особами -  підприємцями адмінштрафів за порушення 

правил торгівлі алкогольними напоями по Деражнянській МТГ та інших 

штрафів та санкцій. 

 

 Плати за надання адміністративних послуг надійшло 1381,2 

тис.грн., що склало 118,2 % за рахунок збільшення  вартості наданих та 

введення нових видів послуг, які   надавались ВНАП в м. Деражня.   

  

        Коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 

та комунальної власності, які не надані у користування та не передані 

у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 

цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву надійшло 2,4 

тис.грн.,  від  одного платника  Лемещук І.В., планові призначення не 

затверджувались. 



  Деражнянською міською радою у 2022 році надано  пільги  

установам та організаціям на суму 245,9 тис.грн., в тому числі: по платі за 

землю (земельному податку з юридичних осіб)   3 юридичним особам  в 

сумі  222,2 тис. грн. ( СЛКП « Флора» - 142,0 тис. грн., КП « Деражнянська 

ЖЕК №1 -13,0 тис.грн., КЕВ м. Хмельницький – 67,2 тис. грн.) та по 

податку на нерухоме майно СЛКП «Флора» - 23,7 тис.грн.             

                     

           До спеціального фонду бюджету МТГ за 2022 рік  фактично 

надійшло  власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) 

7659,1 тис. грн., що склало 293,8 % до  затверджених річних сум.  

 

        Виконання планових показників спеціального фонду бюджету     

МТГ за 2022 рік по джерелах надходжень:  

   

№ 

п/

п 

Джерела надходжень Затверджено 

розписом з 

врах. змін 

на 2022 рік 

Фактично 

надійшло 

за 2022 

рік 

Відхилен

- ня 

% 

виконан-

ня 

1.  Екологічний податок 29,5                         31,2 

 

1,7 105,7 

2. Грошові стягнення за 

шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства 

про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності 

15,0 6,9 -8,1 45,8 

3. Власні надходження 

бюджетних установ 

          2562,0 6033,0     3471,0 235,5 

4. Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній власності 

0,0                   271,2 271,2          0,0 

5. Кошти від викупу 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення  державної та 

комунальної власності 

0,0 1316,8 1316,8           0,0 

      

 Разом доходів без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів 

2606,5 7659,1 5052,6 293,8 

 

 



Із 6-ти джерел власних доходів спеціального фонду виконанні 

надходження  по всіх видах. 

  По екологічному податку надійшло 31,2 тис.грн., що на 1,7 тис.грн. 

більше або виконання 105,7 відсотків до початково затвердженого 

бюджету- за рахунок нового платника в 2022 році – СФГ «Мендрик А.О.» - 

2,2 тис.гривень.  

                  

  По грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 6,9 тис. грн.,   в 

зв’язку з накладенням штрафів згідно актів ревізії  СЛКП «Флора», що 

склало 45,8 % до початкового планування, тобто недопоступило  8,1 

тис.гривень. 

 

Власних надходжень бюджетних установ за 2022 рік надійшло 

більше на 3471,0 тис. грн. або 235,5 %, до початково затвердженого 

бюджету  за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків  в сумі 

3471,5 тис. грн., які не були заплановані в звітному році, оскільки вони не 

мають постійного характеру.  

 

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 

надійшло 271,2 тис.грн. Початкове планування не здійснювалось, так як не 

було прогнозних даних щодо  продажу земельних ділянок. Протягом 2022 

року відчужено  5 земельних ділянок загальною площею 1,3966 га. 

Крім того, в бюджет МТГ в 2022 році надійшли кошти від викупу  

двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 

84,0004 в сумі 1316,8 тис. грн. 

 

4. Видатки та заборгованість.                      

 

Державне управління (0100)  

По бюджету Деражнянської МТГ по галузі «Державне управління» 

на 2022 рік уточнений план становить 29 857,7 тис. грн., а фактичне 

виконання 27 661,6 тис. грн. що становить 92,6 % .  

Захищені та першочергові статті профінансовано відповідно до 

потреби: 

тис.грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення 

2110 (Оплата праці) 22 167,7 21 618,8 -548,9 

2120 (Нарахування на оплату праці) 4 662,1 4 209,4 -452,7 

2210 (Предмети, матеріали ) 780,5 397,1 -383,4 

2240 (Оплата послуг (крім комунальних) 641,6 300,5 -341,1 

2250 (Видатки на відрядження) 77,4 53,8 -23,6 

2270 (Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) 
1 430,8 1 002,7 

-428,1 

Станом на 01.01.2023 року капітальні видатки профінансовано по 

спеціальному фонду в сумі 220,7 тис. грн., з них: 



По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» в сумі 172,7 тис. грн. - придбана 

комп’ютерна техніка;  

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів» в 

сумі 48,0 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації для 

«Реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі по 

вул.Миру, 11/1 в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької 

області» (за рахунок залишку коштів спеціального фонду місцевого 

бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року по бюджету розвитку).  

 

КПКВ 0180 «Програма розвитку архівної справи Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки» по загальному 

фонду використано 352,5 тис. грн., з них: 

- КЕКВ 2111, 2120 – 282,7 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на 

оплату праці); 

- КЕКВ 2210 – 5,9 тис. грн. (придбання канцелярських та 

господарських товарів); 

- КЕКВ 2240 – 5,5 тис. грн. (послуги зв’язку та інтернету і 

обслуговування оргтехніки); 

- КЕКВ 2270 – 58,4 тис. грн. (оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв). 

КПКВ 0180 «Програма проведення міських культурно-масових 

заходів в Деражнянській міській територіальній громаді на 2022 рік»  

використано 72,6 тис. грн., з них: 

- КЕКВ 2210 – 64,6 тис. грн. (подарунки, грамоти, рамки для грамот, 

гірлянди, ялинкові прикраси); 

- КЕКВ 2730 – 8,0 тис. грн. (грошові винагороди працівникам 

житлово-комунального господарства м. Деражня). 

 

По галузі «Державне управління» станом на 01.01.2023 року  

кредиторська заборгованість 6,8 тис. грн. - по загальному фонду, по 

спеціальному фонду немає. Дебіторської заборгованості по загальному та 

спеціальному фондах немає. 

 

КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально - економічного розвитку та 

культурного розвитку регіонів»  

Протягом 2022 року видатки бюджету територіальної громади 

становлять 419,9 тис. грн. – по загальному фонду та 49,5 тис. грн. - по 

спеціальному  фонду: 

- Програма 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 - 95,0 тис. грн.; 

- Програма профілактики злочинності на території Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 125,0 тис. грн.;  

- Програма підтримки діяльності військової частини А1827 на 2022 рік 

- 200,0 тис. грн.;   



- Програма щодо забезпечення казначейського обслуговування на 

території Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік- 49,5 

тис. грн. (спец. фонд). 

По галузі «Державне управління» 6 бюджетних установ: 

- 1 міська рада; 

- 5 самостійних відділів. 

Штатна чисельність налічує 91,0 одиниць на кінець року, в минулому 

році 91,0 шт. од. 

Освіта (1000) 

По галузі «Освіта» на 2022 рік при плані з врахуванням змін 

передбачено 130 056,7 тис. грн. фактичне виконання становить 127 235,9 

тис. грн., тобто 97,8 % (з них кошти передані Вовковинецькою СТГ – 110,0 

тис.  грн.). 

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до 

потреби: 
тис.грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення

(-/+) 

2110 (Оплата праці) 90 863,6 90 671,9 -191,7 

2120 (Нарахування на оплату праці) 19 825,9 19 758,0 -67,9 

2220(Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали) 
75,7 75,7 

0 

2230(Продукти харчування) 1 283,6 1 283,6 0 

2240(Оплата послуг (крім комунальних )) 2 764,2 2 506,1 -258,1 

2270(Оплата комунальних послуг та 

нергоносіїв) 
9 480,0 7 543,8 

-1936,2 

2730(Інші виплати населенню) 
10,0 7,2 

-2,8 

 

З державного бюджету по загальному фонду виділено освітньої 

субвенції  64 925,1 тис. грн., залишок невикористаної субвенції складає 

54,6 тис. гривень (41,8 тис. грн.  - освітня субвенція та 12,8 тис. грн. -  

освітня субвенція ІРЦ). 

 

    КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 565,2 тис. грн.: 

36,3 тис. грн. – придбання котлів електричних для Нижнянського 

ДНЗ; 

280,0 тис. грн. - придбання генераторів (60,0 тис. грн. – для ДНЗ, 

220,0 тис. грн. – для ЗОШ); 

248,9 тис. грн. - придбання котельного обладнання по ЗОШ №2. 

     КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших обєктів» в 

сумі 52,3 тис. грн. - за експертизу проектно-кошторисної документації та її 

коригування по об’єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального 

закладу (ясла-садочок) №1 «Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова, 15 в м. 

Деражня Хмельницької області (коригування)».  

 

По КУ «Інклюзивно ресурсний центр» на 2022 рік при плані з 

врахуванням змін 2 260,8 тис. грн. (за рахунок бюджету МТГ 335,2 грн. та 



за рахунок освітньої субвенції 1 925,6 тис. грн., фактичне виконання 

становить 2 201,8 тис. грн. (за рахунок освітньої субвенції 1 912,8 тис. грн., 

за рахунок бюджету МТГ 289,0 тис. гривень). 

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до 

потреби 

тис. грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення 

2110 (Оплата праці) 1 829,2 1 778,0 - 51,2 

2120 (Нарахування на оплату праці) 402,4 402,4 0 

2210 (Придбання матеріалів та 

обладнання) 
5,0 5,0 

0 

2240 (Оплата послуг (крім комунальних )) 2,4 2,4 0 

2270 (Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) 
19,2 11,5 

-7,7 

 

По галузі „Освіта” станом на 01.01.2023 року кредиторська 

заборгованість 351,3 тис. грн. - по загальному фонду та 327,4 тис. грн. - по 

спеціальному фонду. Дебіторської заборгованості по загальному та 

спеціальному фондах немає. 

 

Мережа по галузі «Освіта» налічується 31 установа, в т.ч.: 

- 13 дошкільних навчальних закладів;  

- 13 загальноосвітніх шкіл в т.ч. 3 опорні; 

- 1 будинок творчості дітей та юнацтва; 

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників;  

- 1 централізована бухгалтерія; 

- 1 районна дитяча школа мистецтв; 

- 1 КУ «Інклюзивно ресурсний центр». 

        Кількість установ ЗДО 13 (на 4 більше минулого року), груп 25. 

Кількість дітей, що відвідують ЗДО зменшилась відповідно до 2021 року 

на 13 одиниць.  

Штатна чисельність працівників ЗДО громади збільшилась відповідно 

до минулого року на 22,5 ставки, в зв’язку реорганізацією чотирьох 

закладів ЗДО. 

 

Мережа по загальноосвітніх школах на кінець 2022 року налічує 13 

установ.  

В порівнянні з 2021 роком зменшилась кількість класів по ЗОШ на 2 і 

налічує на кінець 2022 року – 156, а контингент учнів збільшився на 31 і 

станом на кінець 2022 року становить 2 460 учнів.  

Штатна чисельність працівників зменшилась по ЗОШ відповідно до 

минулого року на 20,13 шт. од. (12,63 ст. педагогічні ставки та 7,5 ст. 

інший персонал) і становить 492,72 шт. одиниць, в зв’язку з проведенням 

реорганізації і тарифікації.  

Вартість одного діто-дня харчування учнів в школі – протягом 2022 

року становить 30,0 грн. та на 1 дитину дошкільного віку 35 гривень. 

По будинку творчості зменшилось кількість дітей на 7 і становить 605. 



По установі КП «Інклюзивно - ресурсний центр»  штатна чисельність 

12 шт. одиниць  

 

Охорона здоров’я (2000) 

По бюджету на 2022 рік з урахуванням змін заплановано 6 698,5 тис. 

грн. фактично профінансовано 5 738,0 тис. грн. тобто виконання  

становить  85,7 % з врахуванням коштів переданих Вовковинецькою СТГ -

459,7 тис. грн. та по спеціальному фонді виконання складає 665,2 тис. грн. 

при плані 810,9 тис. грн. (82,0%). 

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до 

потреби в повному об’ємі: 

тис. грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення(-

/+) 

2110 (Оплата праці) 152,2 133,2 -19,0 

2120(Нарахування на оплату праці) 33,6 29,3    -4,3 

2220(Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали) 
573,9 550,8 

  -23,1 

2270(Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв) 
4614,8 3835,9 

 -778,9 

2700(Інші виплати населенню) 636,8 561,3    -75,5 
 

По КНП «Деражнянська МБЛ» (КПКВ 2010): уточнений план 

4 226,3 тис. грн., використано 3 616,9 тис. грн. (оплата енергоносіїв, 

придбання продуктів харчування та придбання матеріалів та обладнання), 

що становить 85,6 відсотки.  

Станом на 01.01.2023 року капітальні видатки профінансовано по 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» (спеціальний фонд) в 

сумі 589,9 тис. грн. з них: 

           543,0 тис. грн. - монітор пацієнта, операційний стіл, аудіометр. 

           46,9 тис. грн. - виготовлення проектно - кошторисної документації 

«Реконструкція твердопаливної котельні КНП «Деражнянська МБЛ». 

По КНП «Деражнянський ЦПМСД» (КПКВ 2111): уточнений план 

2 445,9 тис. грн., використано 2 094,7 тис. грн., що становить 85,6 відсотки: 

«Програма забезпечення надання медико-санітарної допомоги 

населенню Деражнянської територіальної громади на 2021-2022 роки» по 

загальному фонді використано 1933,9 тис. грн. (заробітна плата та 

нарахування – 96,0 тис. грн., медикаменти – 540,7 тис. грн., інші виплати 

населенню – 561,2 тис. грн., оплата послуг – 100,5 тис. грн., оплата 

енергоносіїв – 590,8 тис. грн.).  

Капітальні видатки по спеціальному фонді проведено на суму 75,2 

тис. грн. на «Капітальний ремонт санвузлів в приміщенні Комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області 

по вул. Подільській, 1 в м. Деражня».     

 «Програма транспортування хворих з хронічною нирковою 

недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні 



на 2021 - 2023 роки використано 160,8 тис. грн. (заробітна плата та 

нарахування на  заробітну плату водіїв, придбання запчастин і ПММ).   

 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (КПКВ 

2152):   

          Програма розвитку КП "Деражнянська міська аптека" Деражнянської 

міської ради на 2022 рік освоєно 26,3 тис. грн. на придбання будівельних 

матеріалів для поточного ремонту приміщення аптеки. 

 

     Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р. по 

загальному та спеціальному фондах немає. 

 

Мережа по галузі «Охорона здоров’я» налічується на кінець 2022 

року 2 установи: КНП «Деражнянська МБЛ» і КНП «Деражнянський 

ЦПМСД».  

Станом на 01.01.2022 року зовнішня кубатура  – 84,3 тис.куб.м., а на 

кінець 2022 року – 85,7 тис. куб.м, тобто збільшилась на 1,4 тис. куб.м. - це 

передані КНП «Деражнянський ЦПМСД» фельшерсько-акушерські 

пункти.   

 

Соціальний захист (3000) 

За 2022 рік по соціальному захисту населення уточнений план 

становить 8 677,8 тис. грн., фактично виконано 8 658,8 тис. грн., виконання 

становить 99,8 відсотків. 

По КПКВ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг звязку» на 2022 рік заплановано з врахуванням змін 8,1 

тис. грн., профінансовано 8,0 тис. гривень.  

По КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 2022 

рік заплановано з врахуванням змін 270,6 тис. грн., профінансовано 270,6 

тис. грн. на фінансування: 

- програми «Про організацію пільгових перевезень на міських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території міста Деражня на 2022 - 2025 рік» видатки за звітний період 

використано  на 100% і становлять 100,0 тис. грн.; 

- «Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в  

автомобільному транспорті загального користування приміського та 

міжміського сполучення на 2022 - 2025 рік» видатки за звітний період 

використано  на 100% і становлять 170,6 тис. грн. 

 

По КПКВ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на 2022 рік 

«Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті приміського сполучення та в  автомобільному 

транспорті загального користування приміського та міжміського 

сполучення на 2022 - 2025 рік» заплановано з врахуванням змін 110,0 тис. 

грн., профінансовано 98,0 тис. гривень.  



 

По КПКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» проводилося фінансування 

міського центру надання соціальних послуг – план  по  бюджету на 2022 

рік з урахуванням змін становить 7 569,1 тис. грн., а фактично 

профінансовано 7 567,6 тис. грн. (видатки на заробітну плату і нарахування 

на заробітну плату - 7 498,8 тис. грн., оплата енергоносіїв - 17,2 тис. грн.).  

 

По КПКВ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту» проводилось фінансування програми «Діти 

Деражнянщини на 2021 – 2025 роки». Планові показники становлять 7,4 

тис. грн. виконання становить 7,4 тис. грн. (придбано подарунки до Дня 

захисту дітей).  

 

По КПКВ 3160 «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» проводилося  

фінансування компенсаційні особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які потребують 

сторонньої допомоги – план  по  бюджету на 2022 рік з урахуванням змін 

становить 177,6 тис. грн., фактично профінансовано на 100% .  

     

З бюджету  МТГ  протягом  2022 року по КПКВ  3242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» проведено 

наступні видатки по загальному фонду: 

 

 

тис.грн. 

 Уточнений план  Факт 

Програма «Піклування» Деражнянської міської 

ради на 2021 - 2023 роки 
128,9 128,9 

Програма підтримки членів сімей загиблих 

військовослужбовців в зоні проведення 

антитерористичних операцій на 2022 - 2025 роки 

395,4 390,0 

Програми допомоги на поховання на 2022 - 2025 

роки 
10,7 10,7 

Р а з о м 535,0 529,6 

Станом на 1.01.2023 р. дебіторської та кредиторської заборгованості 

по загальному і спеціальному фондах немає. 

 

Штатна чисельність міського центру надання соціальних послуг 

становить 63,5 штатних одиниць, менше на 0,25 шт. од. минулого року.   

Кількість осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням 

Центром налічує 2041 осіб, що більше минулорічного показника на 521 

особу. 



 

Культура і мистецтво (4000) 

По бюджету на 2021 рік уточнений план 13 747,0 тис. грн. фактичне 

виконання 13 337,5 тис. грн., що становить 97,0 відсотків. 

 

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до 

потреби. 

тис. грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення(-/+) 

2110(Оплата праці) 10 091,0 10 074,1 -16,9 

2120(Нарахування на оплату 

праці) 
2 228,3 2 223,7 

-4,6 

2270(Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв) 930,9 590,0 

-340,9 

 

Станом на 01.01.2023 року капітальні видатки по галузі «Культура і 

мистецтво»  по спеціальному фонду це безкоштовно передані  предмети 

довгострокового користування.  

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» в сумі 94,3 тис. грн.:     

- 24,9  тис. грн. придбання костюмів для будинку культури;  

- 69,4 тис. грн. поповнення бібліотечного фонду; 

 

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість 14,9 тис. грн. - 

по загальному фонді та 1,5 тис. грн. - по спеціальному фонду 

(заборгованість минулих років). Дебіторської заборгованості по 

загальному та спеціальному фондах немає. 

 

По галузі «Культура і мистецтво» кількість закладів  становить – 56 

установ: 

- 22 бібліотеки;  

- 1 музей; 

- 18 будинків культури;  

- 13 клубів; 

- 1 централізована бухгалтерія; 

- 1 центр дозвілля та кіно. 

Штатна чисельність налічує 105,75 шт. од. (більше на 2,0 шт. од.). 

 

Фізична культура і спорт (5000)  

По бюджету на 2022 рік з урахуванням змін заплановано 2 052,4 тис. 

грн. фактично профінансовано 1 997,9 тис. грн., виконання становить 97,3 

відсотків  

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до 

потреби. 

тис.грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення 

2110 (Оплата праці) 1 503,5 1 503,1 -0,4 

2120 (Нарахування на оплату праці) 277,2 276,1 -1,1 



 

По КПКВ 5011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і  

змагань з олімпійських видів спорту» - використано стовідсотково, при 

плані 130,0 тис. грн. на фінансування Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Деражняської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

По КПКВ 5012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і  

змагань з не олімпійських видів спорту» використано 50,0 тис. грн. при 

плані 50,0 тис. грн.  на фінансування цільової Програми розвитку фізичної 

культури і спорту Деражняської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

По КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» проводилось 

фінансування  дитячої – юнацької спортивної школи у 2022 році було 

використано 1790,2 тис. грн. при уточненому плані 1802,4 тис. грн., що 

складає 99,3 відсотків.                                                                                                                                                                     

тис. грн. 

КЕКВ План Факт Відхилення  

2110 (Оплата праці) 1503,5 1503,1 -0,4 

2120 (Нарахування на оплату праці) 277,2 276,1 -1,1 

2210 (Предмети , матеріали ) 12,9 2,3 -10,6 

2250(Видатки на відрядження) 5,2 5,1 -0,1 

 

По КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в 

регіоні» проводиться фінансування громадських організацій: 

 - на фінансування «Програми розвитку волейболу в м. Деражня на 

2021 - 2023 роки» (громадська організація Деражнянський фізкультурно-

спортивний клуб «Іскра»), передбачено 25,0 тис. грн., використано 7,9 тис. 

грн. (на відрядження); 

- на фінансування «Програми розвитку футболу в м. Деражня на 2019 

- 2024 роки» (громадська організація «Наш футбол»), передбачено 45,0 

тис. грн., використано 19,8 тис. грн. (на відрядження). 

 

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість 10,6 тис. грн. - 

по загальному фонду та 18,4 тис. грн. - по спеціальному фонду. 

Дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах немає. 

 

Штатна чисельність працівників ДЮСШ 12,5 шт. од., (на рівні 

минулого року, кількість учнів 422 (менше на 8). 

 

По КПКВ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного  господарства» видатки по загальному фонду 

профінансовано в сумі 1 212,0 тис. грн., відповідно до «Програми «Питна 

вода» Деражняської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»:  



         - 179,2 тис. грн. – оплата послуг по ремонту електронасосів, поточний 

ремонт водопроводу;  

        - 582,8 тис. грн. – придбання ТМЦ (ПММ, ємкості для ПММ, 

запчастини та матеріали); 

   - 450,0 тис. грн. – оплата за електроенергію.    

По спеціальному фонду касові видатки - 1 017,2 тис. грн.: 

- 401,7 тис. грн. придбання глибинних дренажного насосів; 

- 615,5 тис. грн. придбання генераторів. 

 

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

загальному фонду при уточненому плані  в сумі 8 890,3 тис. грн. касові 

видатки 7 169,0 тис. грн., відповідно до «Програми благоустрою 

Деражняської міської територіальної громади на 2022 рік»   : 

            - 4 528,6 тис. грн. – заробітна плата та нарахування; 

            - 836,2 тис. грн. – оплата за електроенергію (освітлення вулиць, 

будинків);  

            - 998,8 тис. грн. – придбання ПММ; 

            -805,4 тис. грн. – придбання ТМЦ (запчастини, інвентар, 

електрообладнання та матеріали);  

              

По КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» : 

- по загальному фонду при уточненому плані 35,4 тис. грн. на 

виготовлення проектів землеустрою, видатки не проводилися.  

 

По КПКВ 7330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності» по спеціальному 

фонду – при уточненому плані 877,0 тис. грн., видатки не проводилися 

(кошти передбачені для співфінансування на реконструкцію водогону від 

вул. І. Богуна по вул. Миру до вул. Будівельників м. Деражня).  

По КПКВ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій»  по спеціальному фонду при уточненому плані 74,2 тис. грн. 

виконання 100 % - консультативні послуги по об’єктах благоустрою. 

 

По КПКВ 7461 «Утриманням та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  по 

загальному фонду при уточненому плані в сумі 356,0 тис. грн., касових 

видатків немає(кошти передбачені на поточний ремонт доріг по м. 

Деражні.) 

По спеціальному фонду проведені видатки в сумі 19,0 тис. грн. - 

корегування проекту і експертиза кошторису вул. Андріюка м. Деражня 

(капітальні видатки). 

 

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування»  по загальному фонду при уточненому плані 23,4 тис. 

грн., касові видатки 23,4 тис. гривень.  

 



По КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

проводилось фінансування «Програми організації національного спротиву 

на території Деражнянської міської територіальної громади 

Хмельницького району»: 

 по загальному фонду проведені видатки в сумі 1 458,4 тис. грн., при 

уточненому плані – 2 208,5 тис. грн., а саме на придбання ПММ, продуктів 

харчування, військового одягу та спорядження, надання адресної 

матеріальної допомоги членам добровільного формування; 

по спеціальному фонду при уточненому плані – 807,5 тис. грн., 

проведені видатки в сумі 497,3 тис. грн. на придбання генераторів, 

пристроїв нічного бачення, систем оповіщення та засобів зв’язку. 

 

По КПКВ 8311 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів»  

- по загальному фонду при уточненому плані 8,5 тис. грн. проведені 

видатки в сумі 8,5 тис. грн. на оплату послу  за проведення відео зйомки та 

аналізу води р. Вовк. 

- по спеціальному фонду було заплановано 49,9 тис. грн. та проведено 

видатки по оплаті земельних робот  на річці Вовк. 
 

По КПКВ 8312 «Утилізація відходів» по спеціальному фонду 

бюджету МТГ у 2022 році передбачені видатки на фінансування 

«Програми поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» 

на 2016 - 2025 роки» в сумі 44,5 тис. грн., кошти не використано. 

 

По КПКВ 8710 «Резервний фонд» по загальному фонду планові 

призначення на 2022 рік - 1 186,0 тис. грн. Протягом року планові 

призначення  не змінювалися. Дані кошти не використані.  
 

КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально - економічного розвитку та 

культурного розвитку регіонів»  

Протягом 2022 року видатки бюджету територіальної громади 

становлять 419,9 тис. грн. – по загальному фонду та 49,5 тис. грн. - по 

спеціальному  фонду: 

- Програма 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 - 95,0 тис. грн.; 

- Програма профілактики злочинності на території Деражнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 125,0 тис. грн.;  

- Програма підтримки діяльності військової частини А1827 на 2022 рік 

- 200,0 тис. грн.;   

- Програма щодо забезпечення казначейського обслуговування на 

території Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік - 49,5 

тис. грн. (спец. фонд). 

 
Інша субвенція  



За 2022 рік надійшло іншої субвенції  по загальному фонду: 

з бюджету Вовковинецької СТГ в сумі 569,7 тис. грн.: 

- 459,7 тис. грн. на КНП «Деражнянський ЦПМСД» (заробітна плата з 

нарахуваннями, відшкодування пільгових ліків); 

-50,0 тис. грн. на школу мистецтв (заробітна плата з нарахуваннями); 

- 60,0 тис. грн. на центр професійного розвитку (заробітна плата з 

нарахуваннями). 

 
5. Фінансування. 

На рахунках бюджету громади станом на 01.01.2023 року утворилися 

залишки коштів по загальному та спеціальному фондах місцевого 

бюджету. 

По загальному фонду місцевого бюджету рахуються залишки коштів  

станом на 01.01.2023 року в сумі   22 632 549,10 грн., повернуто залишки 

04. 01.2023 року – 290 497,81 грн., отже залишок – 22 342 051,29 грн. 

По спеціальному фонду рахується залишок в сумі 2 999 564,42 грн. 

        По формі 4.2 рахуються залишки коштів в сумі 2 999 564,42 грн. із 

них: 

- збір за забруднення навколишнього середовища 201 737,14 грн.,  

-  податок з власників транспортних засобів та збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу 14 936,26 грн., 

- бюджет розвитку 2 709 483,32 грн., 

- інші надходження  73 407,70 гривень. 

1 544 102,99 грн. - залишки по власних надходженнях бюджетних 

установ в УДКСУ. 

У звіті про виконання місцевого бюджету відображається субвенція з 

державного бюджету місцевому бюджету в сумі 62 999 500 грн.: 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 

затверджена розписом  в сумі 62 999 500 грн., фактично використано 

62 957 675,31 грн., залишок коштів в сумі 41 824,69 грн. - повернуто 

04.01.2023 року. 

Субвенції з обласного бюджету в сумі 2 220 715 грн.:  

      - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами затверджено розписом  

295 075 грн., фактично використано 167 682,05 грн., залишок коштів в сумі 

127 392,95 грн. - повернуто до 01.01.2023 року; 

     - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції затверджено розписом  

1 925 640 грн., фактично використано 1 912 865,65 грн., залишок коштів в 

сумі 12 774,35 грн. - повернуто 04.01.2023 року. 

   

Крім того : 

- залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам станом на 01.01.2022 року в сумі 1 284 006,21 грн. освоєно в 

повному об’ємі напротязі 2022 року; 

- залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості станом 



01.01.2022 року в сумі 36 341 грн. освоєно в сумі 36 340,67 грн., повернуто 

до бюджету 0,33 грн. до 01.01.2023 року; 

- залишки субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції станом на 

01.01.2022 року в сумі 235 898,77 грн. не освоєно і повернуто до бюджету в 

сумі 235 898,77 грн. 04.01.2023 року.  

  Іншу субвенцію з місцевого бюджету передану Вовковинецькою СТГ 

затверджено розписом в сумі 682 000,00 грн., освоєно 569 732,09 грн., 

залишок коштів в сумі 761,91 грн. повернуто Вовковинецькій СТГ.  

 

6. Кредитування. 

Короткострокові кредити з місцевого бюджету в 2022 році не 

надавались.  

 

7. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ. 

 

 По галузі «Державне управління» - 6 бюджетних установ: 

- 1 міська рада; 

- 5 самостійних відділів. 

Штатна чисельність налічує 91,0 одиниць на кінець року, в 

минулому році 91,0 шт. од. 

 

По галузі «Освіта» налічується 31 установа, в т.ч.: 

- 13 дошкільних навчальних закладів;  

- 13 загальноосвітніх шкіл в т.ч. 3 опорні; 

- 1 будинок творчості дітей та юнацтва; 

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників;  

- 1 централізована бухгалтерія; 

- 1 районна дитяча школа мистецтв; 

- 1 КУ «Інклюзивно ресурсний центр». 

        Кількість установ ЗДО 13 (на 4 більше минулого року), груп 25. 

Кількість дітей, що відвідують ЗДО зменшилась відповідно до 2021 року 

на 13 одиниць.  

Штатна чисельність працівників ЗДО громади збільшилась відповідно 

до минулого року на 22,5 ставки, в зв’язку реорганізацією чотирьох 

закладів ЗДО. 

 

Мережа по загальноосвітніх школах на кінець 2022 року налічує 13 

установ.  

В порівнянні з 2021 роком зменшилась кількість класів по ЗОШ на 2 і 

налічує на кінець 2022 року – 156, а контингент учнів збільшився на 31 і 

станом на кінець 2022 року становить 2 460 учнів.  

Штатна чисельність працівників зменшилась по ЗОШ відповідно до 

минулого року на 20,13 шт. од. (12,63 ст. педагогічні ставки та 7,5 ст. 

інший персонал) і становить 492,72 шт. одиниць, в зв’язку з проведенням 

реорганізації і тарифікації.  

Вартість одного діто-дня харчування учнів в школі – протягом 2022 

року становить 30,0 грн. та на 1 дитину дошкільного віку 35 гривень. 



По будинку творчості зменшилось кількість дітей на 7 і становить 605. 

По установі КП «Інклюзивно - ресурсний центр»  штатна чисельність 

12 шт. одиниць. 

По галузі «Охорона здоров’я» налічується на кінець 2022 року 2 

установи: КНП «Деражнянська МБЛ» і КНП «Деражнянський ЦПМСД».  

Станом на 01.01.2022 року зовнішня кубатура  – 84,3 тис.куб.м., а на 

кінець 2022 року – 85,7 тис. куб.м, тобто збільшилась на 1,4 тис. куб.м. - це 

передані КНП «Деражнянський ЦПМСД» фельшерсько-акушерські 

пункти. 

Штатна чисельність міського центру надання соціальних послуг 

становить 63,5 штатних одиниць, менше на 0,25 шт. од. минулого року.   

Кількість осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням 

Центром налічує 2041 осіб, що більше минулорічного показника на 521 

особу. 

По галузі «Культура і мистецтво» кількість закладів становить – 56 

установ: 

- 22 бібліотеки;  

- 1 музей; 

- 18 будинків культури;  

- 13 клубів; 

- 1 централізована бухгалтерія; 

- 1 центр дозвілля та кіно. 

Штатна чисельність налічує 105,75 шт. од. (більше на 2,0 шт. од.). 

Штатна чисельність працівників ДЮСШ 12,5 шт. од., (на рівні 

минулого року, кількість учнів 422 (менше на 8). 

 

8. Інша інформація 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. по загальному 

фонду бюджету громади - 413 393,38 грн., в тому числі прострочена – 

41 072 грн.: 

КЕКВ 2210 -  204 401 грн. в т. ч . прострочена 12 348 грн.; 

КЕКВ 2240 – 180 268,38 грн.; 

КЕКВ 2800 – 28 724 грн. в т. ч . прострочена 28 724 грн. 

Дебіторської заборгованості по загальному фонду бюджету МТГ 

станом на 01.01.2023 року немає. 

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на  

01.01.2023 року становить 347 253 грн. (КЕКВ 3110 придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування), в т. ч . прострочена - 1 499 грн. 

(заборгованість минулих років). 

Дебіторської заборгованості по спеціальному фонду станом на 

01.01.2023 року немає. 

Заборгованість виникла в зв’язку з проходженням платежів по 

першочерговості. 

 

 

Начальник відділу фінансів                                                Валентина ПЕТРІВ 

 


