
Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету 

Деражнянської міської територіальної громади 

                     на 2022 рік» від 14.11.2022 року.  

 

  1. Збільшити асигнування по загальному та спеціальному фондах за рахунок залишку 

коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2022 року в 

сумі  2 736 800 грн. 
  

Кошти направити на: 

 

1. КП «Деражнянський міськводоканал» - 2 055 000 грн.: 

     - 1 500 000 грн. - на придбання генераторів, для забезпечення безперебійної 

роботи водопостачання і водовідведення, при відсутності електропостачання (спец. 

фонд (бюджет розвитку)),  

 - 160 000 грн. - на придбання 4-х глибинних насосів (спец. фонд (бюджет 

розвитку)), 

  - 100 000  грн. - для проведення монтажних робіт на свердловинах та КНС, 

 - 250 000 грн. - на придбання дизельного пального та бензину, 

 - 15 000 грн. - на придбання дизельного мастила, 

 - 30 000 грн. - на придбання 5 ємкостей (єврокубів). 
 

2. КНП «Деражнянська МБЛ» - 135 000 грн. на придбання дизельного палива 

для роботи дизельної установки. 

 

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 - 20 000 грн. для 

придбання запчастин до аварійно-рятувального обладнання та паливно-мастильних 

матеріалів. 
                  

 4. Службу у справах дітей - 3 000 грн. на оплату відрядження. 

 

  5. Міську раду - 110 000 грн. на придбання комп’ютерної техніки і обладнання   

(спец. фонд (бюджет розвитку)).  

 

     6. Відділ фінансів - 14 000 грн.  для  придбання принтера (спец. фонд (бюджет 

розвитку)). 

   

  7. Музичну школу відділу культури - 95 000 грн. на придбання комп’ютерної 

техніки (ноутбуки) (спец. фонд (бюджет розвитку)).  

 

1. КП «Лозове комунсервіс» - 304 800 грн.: 

     - 170 000 грн. - на придбання генератора, для забезпечення безперебійної 

роботи водопостачання і водовідведення, при відсутності електропостачання (спец. 

фонд (бюджет розвитку)),  



 - 90 000 грн. - на придбання глибиного насоса та насоса на очисні споруди (спец. фонд 

(бюджет розвитку)), 

  - 8 800  грн. - на оплату за розробку поточних індивідуальних технологічних 

нормативів використання води, 

 - 25 000 грн. - на придбання паливно-мастильних матеріалів, 

 - 7 000 грн. - на придбання дизельного мастила, 

 - 4 000 грн. - на придбання 2 ємкостей (єврокубів). 

               

        

2. Залишок коштів освітньої субвенції загального фонду місцевого бюджету, що 

склався станом на 01.01.2022 року - 49 500 грн. направити на придбання 

комп’ютерної техніки (спец. фонд (бюджет розвитку)). 

 

3. Перенести асигнування: 

 

 по відділу освіти, молоді та спорту: 

 

   з асигнувань передбачених на надання загальної середньої освіти для придбання 

обладнання (співфінансування для придбання шкільного автобуса) - 641 300 грн. 

(спец. фонд (бюджет розвитку)), 

   з асигнувань передбачених на надання дошкільної освіти для реконструкції та 

реставрації ("Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) 

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

822 500 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)), 

   з асигнувань передбачених на заробітну плату центру професійного розвитку 

педагогічних працівників - 40 000 грн.(зекономлені кошти у зв’язку із скороченням 

штатних одиниць) 

 

на заклади загальної середньої освіти: 

- на заробітну плату - 470 000 грн. та нарахування на заробітну плату - 271 300 грн., 

- на оплату послуг(крім комунальних) - 350 000 грн. (60 000 грн. - поточний ремонт 

системи водовідведення для облаштування укритів по Зяньковецькому, 

Маниковецькому та Новосілецькому ліцеях, 200 000 грн. - встановлення пожежної 

сигналізації в Деражнянському ліцеї №2, 40 000 грн. - поточний ремонт хімічної 

підготовки по Деражнянському ліцею №3, 50 000 грн. - ремонт даху Деражнянського 

ліцею №3), 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 290 000 грн. для 

придбання вікон для Зяньковецького ліцею.  

 

на заклади позашкільної освіти: 

- на оплату водопостачання та водовідведення) -  1 500 грн., 

- на оплату послуг (крім комунальних) -  45 000 грн. (30 000 грн. - поточний ремонт 

електромережі, 15 000 грн. - ремонт комп’ютерної техніки), 

 - на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 12 000 грн. для 

придбання лічильника та засобів зв’язку. 



 

     на інші заклади у сфері освіти (бухгалтерія) - 24 000 грн. для  придбання 

принтерів (спец. фонд (бюджет розвитку)). 

     на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників: 

- на придбання ноутбука - 25 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)), 

- на оплату послуг (крім комунальних) - 15 000 грн. для ремонту комп’ютерної 

техніки. 

                 

по відділу культури і туризму: 

 

з асигнувань передбачених на забезпечення діяльності  бібліотек - 210 000 грн, 

а саме з : 

- предметів обладнання  та  інвентаря - 40 000 грн., 

- оплата  послуг (крім комунальних) - 14 000 грн., 

- заробітної  плати - 130 000 грн., 

- нарахування на заробітну плату  - 26 000 грн. 

 

              з асигнувань передбачених на нарахування на заробітну плату  по керівництву 

і управлінні - 35 000 грн. 

                

з асигнувань передбачених на надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами - 250 000 грн., а саме з: 

- заробітної  плати - 230 000 грн., 

- нарахування  на  заробітну  плату - 20 000 грн. 

-  

   з асигнувань передбачених на забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва - 20 000 грн., а саме з: 

- оплати  відрядження - 8 000 грн., 

- оплати  послуг  (крім комунальних) - 12 000 грн. 

 

на заробітну плату  по керівництву і управлінні - 35 000 грн.,             

  на забезпечення діяльності палаців і будинків культури - 295 000 грн. (заробітна 

плата - 190 000 грн., нарахування  на  заробітну  плату - 105 000 грн.), 

 на заробітну плату працівникам інших закладів в галузі культури і мистецтва - 

145 000 грн.,   

 на забезпечення  діяльності  музеїв  і  виставок - 40 000 грн. (заробітна  плата - 

32 000 грн., нарахування на заробітну плату - 8 000 грн.). 
 

по відділу праці:   

  з асигнувань передбачених на оплату послуг зв’язку - 25 000 грн. та виплати 

допомог на поховання -10 400 грн. 

на «Програму підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні 

проведення антитерористичної операції або операції об’єднаних сил на 2022-2025 



роки» - 35 400 грн. для матеріальної підтримки сімей загиблих під час військової 

агресії). 

          з асигнувань передбачених на нарахування на заробітну плату по керівництву 

відділу праці - 40 000 грн. на заробітну плату.  

по КНП «Деражнянський ДЦ ПМСД»: 

з асигнувань передбачених на «Програму транспортування хворих з хронічною 

нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні 

на 2021-2023 роки» - 15 600 грн. 

на «Програму забезпечення надання медико - санітарної допомоги населенню 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021 - 2022 роки» для придбання 

запасних частин для санітарного автомобіля, двох вогнегасників та медикаментів - 

15 600 грн.. 

 

по КП «Деражнянська ЖЕК №1»: 

з асигнувань передбачених на благоустрій населених пунктів 136 000 грн. 

на утримання та розвиток автомобільних доріг для проведення поточних 

ремонтів. 

 

 4. Зменшити кошторисні призначення на централізовану закупівлю шкільного 

автобуса на умовах співфінансування по КПКВ 0611021 (Надання загальної середньої 

освіти…) КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування) на суму 1 099 800 грн. та збільшити асигнування по КПКВ 3719770 

(Інші субвенції з місцевого бюджету) КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів) для перерахування на рахунок обласного 

бюджету(спец. фонд (бюджет розвитку)). 

 

5. Змінити призначення, щодо виділення коштів КНП «Деражнянська МБЛ» на 

медикаменти для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID - 19, спричиненою   короновірусом (Рішення сесії міської ради №9 

від 31. 08.2022року) на придбання стола операційного в сумі 300 000 грн. (спец. фонд 

(бюджет розвитку)). 

 

            6. Внести зміни до рішення  Деражнянської міської ради від 23.12.2021 року №2 

«Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме, 

кошти виділені на придбання шкільного автобуса спрямувати на придбання 

генераторів для закладів загальної середньої освіти  у сумі 100 000 грн. (спец. фонд 

(бюджет розвитку)).            

 

 

 
   
  
Начальник відділу фінансів                                                               Валентина ПЕТРІВ                  


