
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 29.07.2022 року.  
 

 

  1. Збільшити асигнування по загальному фонді за рахунок залишку 

коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 

року 683 500  грн. 
  
Кошти направити на: 

 

1. КП «Деражнянський міськводоканал» - 76 500 грн.: 
 

  - 34 500  грн. - поточний ремонт автомобілів, 

- 24 000 грн. - придбання глибинного насосу (спец. фонд (бюджет розвитку)), 

- 18 000 грн. - придбання обладнання для електроустановок. 
      
2. КНП «Деражнянська МБЛ» - 300 000 грн. - медикаменти  для стаціонарної 

медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID – 19, 

спричиненою   короновірусом. 

 

3. Програму 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 - 25 000 

грн. для придбання форменого одягу. 
                  
4. Відділ освіти -  150 000 грн. на придбання будівельних матеріалів для 

проведення ремонтних робіт, а саме:    

- заклади загальної середньої освіти - 50 000 грн., 

- заклади дошкільної  освіти - 100 000 грн. 

 5. Будинки культури - 10 000 грн. на придбання предметів та матеріалів 

для облаштування бомбосховищ. 

 

6. Міській раді - 4 000 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних) для 

виготовлення електронно - технічного паспорту адміністративної будівлі  

Деражнянської міської ради. 

 

7. КНП «Деражнянський ДЦ ПМСД» - 48 000 грн. на придбання 

комп’ютерного обладнання (спец. фонд (бюджет розвитку)). 

 

8. Відділу праці на виконання “Програми організації національного 

супротиву на території Деражнянської міської територіальної громади 

Хмельницького району” для надання адресної соціальної, матеріальної 



допомоги членам особового складу добровольчого формування “БАЛУ” - 70 

000 грн.. 

 

2. Залишок коштів освітньої субвенції загального фонду місцевого 

бюджету, що склався станом на 01.01. 2022 року - 1 284 006,21       грн. 

направити на виплату заробітної плати педагогічним працівникам  (заробітна 

плата  - 1 052 400 грн. та нарахування на заробітну плату - 231 606,21 грн.). 

 

3. Перенести асигнування по відділу освіти, молоді та спорту: 
        

- з коштів по об’єкту "Реконструкція приміщень актової зали та харчоблоку під 

їдальню та харчоблок Деражнянського ліцею №2 за адресою: Хмельницька 

область, м. Деражня, вул. Л. Українки, 9"  

          на оплату послуг (крім комунальних) по заходах пожежної безпеки 

Деражнянського ліцею №2 -  320 911 грн., 

            - з продуктів харчування по закладах загальної середньої освіти  -  70 000 грн.  

            на корегування кошторисної частини проектної документації 

«Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) 

№1«Дзвіночок» по вул. Івана Зубкова 15 в м. Деражня, Хмельницької області 

(коригування) - 70 000 гривень. 

     

 

 
   
  

Начальник відділу фінансів                                                      Валентина ПЕТРІВ                  

 


