
УКРАЇНА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  
111 сесії VIII скликання

«22» грудня 2020 року № 70 - VIII

Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 24Л2.2019 року № 779-У11»Про сільський 
бюджет на 2020 рік та додатків до нього.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Качалівської сільської ради від 24.12.2019 року № 779-У11 »1 Іро 
сільський бюджет на 2020 рік та додатків до нього виклавши рішення та додатки 1 - 7 в 
новій редакції

1. «Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 5750000 гривень, у тому числі доходи загального 
фонду сільського бюджету -  5740000 гривень та доходи спеціального фонду сільського 
бюджету -  10000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 6870350 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду сільського бюджету -  3125305 гривень та видатки спеціального фонду 
сільського бюджету -  3745045ривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 2614695 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 3735045 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 57064 
гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, 
визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського 
бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно 
з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 
рішення.



4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів 
на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських
програм у сумі 4357610 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97.101 Бюджетного 
кодексу України

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 
1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету 
України на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69і, 71 Бюджетного кодексу 
України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та 
пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 
захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

соціальне забезпечення ;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодекс> України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській 
раді в особі Качалівського сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних



умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного 
кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим 
рішенням; зміни до них -протягом двох тижнів після та внесення фінорганом відповідних змін до 
розпису сільського бюджету.

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних 
повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне 
і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі:

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим 
рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, 
до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 
таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним 
фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та 
планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних 
зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби 
України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних 
бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не 
вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. 
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджет) на покриття 
таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а 
також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах 
бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють 
платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім 
захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

5) забезпечити в першочерговому порядку потребує коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення. природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
головних розпорядників коштів сільського бюджету на 2020 рік. виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення. природний газ та послуги



зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних 
коштів обгрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та 
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види 
заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів -  у межах 
планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді в 
особі Качалівського сільського голови, коригувати розпис сільського бюджету за напрямами 
видатків головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації 
видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року 
№11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань бюджету та соціально - 
економічного розвитку та комунальної власності , з наступним внесенням змін до рішення 
сільської ради про сільський бюджет.

15. Надати право Качалівському сільському голові укладати договори про 
міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Рішення сесії підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його 
прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

,ого рішення покласти на постійну комісію з питань 
^розвитку та комунальної власності(В. КЕЛЕБЕРДА)»

Ірина  К А Р Л Б У Т



Додаток 1

до рішення селищної ради 

"Про сільський бюджет на 2020 рік"

(в ред.рішення 111 сесії У111 скликання від 22.12.2020 року І№70-У1П) 

ДОХОДИ

сільського бюджету на 2020 рік

2031850300

( к о д  б ю д ж е т у )___________________________________________________________________________________________________________________ (грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 5 637 450,00 5 627 450,00 10 000,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
3 919 450,00 3 919 450,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 3 894 450,00 3 894 450,00 0,00 0,00

13030700
Рентна плата за користування надрами для 

видобування нафти
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

13030800
Рентна плата за користування надрами для 

видобування природного газу
2 794 450,00 2 794 450,00 0,00 0,00

13030900
Рентна плата за користування надрами для 

видобування газового конденсату
900 000,00 900 000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 1 708 000,00 1 708 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 905 000,00 905 000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 803 000,00 803 000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 201 000,00 201 000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків'

595 000,00 595 000,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 750,00 750,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
750,00 750,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
500,00 500,00 0,00 0.00

22090000 Державне мито 250,00 250,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування

50,00 50,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України

200,00 200,00 0,00 0,00



Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
5 638 200,00 5 628 200,00 10 000,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 111800,00 111 800,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 111800,00 111 800,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
111 800,00 111 800,00 0,00 0,00

41053900 І н ш і  с у б в е н ц і ї  з  м і с ц е в о г о  б ю д ж е т у 111 800,00 111 800,00 0,00 0,00

X Разом доходів 5 750 000,00 5 740 000,00 10 000,00 0,00

Краснокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ



Додаток 2
д о  ріш ення с іл ь сь к о ї ради в ід  24.12.2019 року №

20318503000 779-VII
код оюджету) ( X І. ІУ сес ія  VII скликання)

(  в  р е д . р і ш е н н я  1 1  І  с е с і ї  У 1 1 1  с к л и к а н н я  

22. 1 2.2020 р о к у  №70-У 1 1 І )  

Фінансування сільського бюджету на 2020 рік
грн.

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00

205000 Фінансування за рахунок залишків 
коштів рахунках бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00

205100 На початок періоду 352,00 0,00 352,00 0,00
205200 На кінець періоду 352,00 0,00 352,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00

208100 На початок періоду 1271525,00 1137655,00 133870,00 0.00
208200 На кінець періоду 151175,00 17305,00 133870,00 0.00

Всього спрямовано вільних залишків 1120350,00 1120350,00 0,00 0.00

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -3735045,00 3735045,00 3735045,00

X Загальне фінансування 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними 
операціями 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00
602100 На початок періоду 1271525,00 1137655,00 133870,00 0,00
602200 На кінець періоду 151175,00 17305,00 133870,00 0,00

Всього спрямовано вільних залишків 1120350,00 1120350,00 0.00 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0,00 -3735045,00 3735045,00 3735045,00

X Загальне фінансування 1120350,00 -2614695,00 3735045,00 3735045,00

Краснокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ



РОЗПОДІЛ

видатків сільського бюджету на 2020 рік

Додаток З

до рішення селищної ради
"Про сільський бюджет на 2020 рік"

(в ред.рішення 111 сесії У111 скликання від 22.12.2020 року №70-У111)

2031850300

(код  бю дж ету) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ф Н . )

Код  Програм ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

м ісцевого 

бю дж ету

К од  Типової 

програм но ї 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

м ісцевого 

бю дж ету

Код

Ф ункц іонально ї 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бю дж ету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки

споживання

3 них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки

споживання

3 них

видатки

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Качалівська сільська рада (головний 
розпорядник)

3 125 305,00 3 125 305,00 1 931 451,00 117 290,00 0,00 3 745 045,00 3 735 045,00 10 000,00 0,00 0,00 3 735 045,00 6 870 350,00

0110000
Качалівська сільська рада (головний 
розпорядник)

3 125 305,00 3 125 305,00 1 931 451,00 117 290,00 0,00 3 745 045,00 3 735 045,00 10 000,00 0,00 0,00 3 735 045,00 6 870 350,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

2 380 940,00 2 380 940,00 1 742 927,00 50 230,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2 400 940,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 98 875,00 98 875,00 8 1 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 875,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00

0114060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

111 800,00 111 800,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 800,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 280 940,00 280 940,00 102 479,00 67 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 940,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 190 350,00 190 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 350,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 045,00 135 045,00 0,00 0,00 0,00 135 045,00 135 045,00

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580 000,00 3 580 000,00 0,00 0,00 0,00 3 580 000,00 3 580 000,00

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування
1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0119710 9710 0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об'єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

X X X УСЬОГО 3 125 305,00 3 125 305,00 1 931451,00 117 290,00 0,00 3 745 045,00 3 735 045,00 10 000,00 0,00 0,00 3 735 045,00 6 870 350,00

Ірина КАРАБУТ



(20318503000) 
(код бюджету)

Д о д а т о к  4
д о  р іш е н н я  X L  с е с і ї  V II  с к л и к а н н я  

К а ч а л ів с ь к о ї  с і л ь с ь к о ї  р а д и  в ід  2 4  г р у д н я  2 0 1 9  р о к у  
« П р о  с і л ь с ь к и й  б ю д ж е т  К а ч а л і в с ь к о ї  с і л ь с ь к о ї  р а д и  н а  2 0 2 0  р ік »  

(в  р е д а к ц і ї  р іш е н н я  1 11 с е с і ї  V I 11 с к л и к а н н я  в ід  2 2 .1 2 .2 0 2 0  р о к у  № 7 0  -У  І 11) 

Міжбюджетиі трансферти па 2020 рік

г р и .

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам
субвенції субвенції

субвенції загального фонду на: субвенції загального фонду на:
найменування трансферту найменування трансферту

код
Найменування бюджету- 

о держу вача/ надавача 
міжбюджетного трансферту утримання закладів культури усього

виконання Програми допризовної підготовки, 
військово-патріотичного виховання молоді та 
підготовки до призову громадян на строкову 

військову службу в Краснокутському районі на 
2019-2023 роки

усього

код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету

-41053900 9710
20318503000 Качалівська сільська рада 111800 111800 1200 1200

Всього 111800 111800 1200 1200

Краснокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ



20318503000 Додаток 5
до рішення сільської рали кід

(кодбюджету) 2-4.12*1019 року Лі? 77і-) -V II
(в ред рішення І І І сесії VI I I  скл 
піл 22 12.2020 N"70. у 11 І)

розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію  об ’єктів виробничої,
ком унікац ійної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020роиі

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

крсдитуваші 
я  місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
Функціон

альної
клиснфік

ації
видатків

та
кредитув 

анпя
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування 
об’єкта відповідно 

до проектио- 
кошторисної 
документації

загальна 
тривалість 
будівництв 

а (рік 
початку і 

завершенії 
я)

Загальна
вартість

будівництва.
гривень

рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджеті ІОГ 
о періоду

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку .ЯКІ 

спрямовують 
ея на

будівництво 
об’єктів у 

бюджетному 
періоді 
гри ВСІІЬ

Рівень 
будівельної 
готовності 
об"єта на 

кінець 
бюджеті ІОГ 
о періоду, 

%

і 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0 0 0 0 0
Качапіпська сільська рада (Гаїш ш иіі
роїпоряліііік)

3580000

0 1 1 0 0 0 0
К’а ч а л і п с ь к а  с і л ь с ь к а  

рад а (в іл п и в и а .ть ііи іі виконавш і.)
3580000

0117461 7461 0456

утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету

Капітальний ремонт 
дорігс.Качалівка 2020 3580000 3580000 100

X X X УСЬОГО X X X 3580000 X

Краснокутський селищний голова



до рішення сільської ради від
20318503000 24.12.20 1 9 року № 779 -VII

код бюджету ( ХЬсесія V II скликання)
(в ред.рішення 111 сесії У 111 скликання 

від 22.12.2020 року № 7 0 -У 1 11)

Додаток 6

Розподіл витрат сільського бюджету па реалізацію сільських програм у 2020 році
(гри.)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код Т ипової 
програмної 

класифікації 
видатків га 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціоналі.

ної
клиснфікації 
видатків та 
кредитуванн 
я бюджегу

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування місцевої /реїзональної 
програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Качалівська сільська рита (головний 

розпорядник) 4357610 632565 3725045 3715045

0110000
Качалівська сільська рада 

(відповідальний виконавець) 4357610 632565 3725045 3715045

0113210 3210 1050 ()рганізація та проведення громадських 
робіт

1 Ірограма розвитку житлово- 
комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів на 2018-
2020 рр

22.12.2017 .№ 234-У 11 98875 98875

0113242 3242 1090 Інші заходм у сфері соціального захисту і 
сої пал ь і юго забез печення

1 Ірограма соціального захисту по 
Качамівській сільській рай на 2018-2020 

РР
22.12.2017 № 234-У11 34000 34000

0116030 6030 0620 ()рганізація благоустрою населених 
пунктів

1 Ірограма розвитку житлово- 
комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів на 2018- 
2020 рр

22.12.2017 № 234-У 11 280940 280940

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма соціального- економічного 

ро їнн і ку Качапівської сільської ради на
ТО ІО-7П? 1 пг,

21 12.2018р. №401-У 11 190350 190350

117350 7350 0443 розробка схем планування іа забудови 
територій містобудівної документації

1 Ірограма розроблення оновлення 
містобудівної документації по 

Качалінській сільській раді па 2019-2021 
РР

21.12.2018р. №401 -У 1 1 135045 135045 135045



Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціоналі.

ної
клисифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної 
програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну проіраму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117370 7370 0490
реалізація інших заходів ціцодо 
соціально-економічного розвитку 
територій

Програма соціального- економічного 
розвитку Качалівської сільської ради на 

2019-2021 р о

21.12.2018р. №401-У 11 26000 26000

0117461 7461 0456
утримання та розвиток автомобільних дор іг та 

дорож ньої інфраструктури за рахунок кош тів 

м ісцевого бюджету'

Програма соціального- економічного 
розвитку Качалівської сільської ради на 

2019-2021 рр
21.12.2018р. №401-У 11 3580000 3580000 3580000

0117680 7680 0490 членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування

Програма підтримки та розвитку 
місцевого самоврядування Качалівської 

сільської ради на 2018-2020 рр
22.12.2017 № 234-У11 1200 1200

0118311
8311

0511 Охорона та раціонально використання 
приолдніх ресурсів

Програма про використання кош тів фонду 

охорона т  природнього навколиш нього 

середовища на 2018-2020

22.12.2017 № 234-У11 10000 10000

119710 9710 0180
субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об’єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності інУгктів спільного 
користування

Програма допризовна п ідготовка військово- 

патріотичне виховання молоді та підготовка 

громадян д о  призову на строкову військову 

службу

21 12.2018р. №401 -У 11 1200 1200

X X X У С ЬО ГО X X 4357610 632565 3725045 3715045

Краспокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ



Додаток № 7

20318503000
код бюджету до рішення XL сесії VII скликання

Качалівської сільської ради від 24 грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет Качалівської сільської ради на 2020 рік» 

(в редакції рішення l l lc e c iïV I l l  скликання від 22.12.2020 року № 70 -У111

Л ІМ ІТ И  С П О Ж И В А Н Н Я

е н е р г о н о с і їв  у н а т у р а л ь н и х  п о к а з н и к а х  д л я  у с т а н о в  щ о  ф ін а н с у ю ть с я  за р а х у н о к  к о ш т ів

К а ч а л ів с ь к о го  с іл ь сь к о го  б ю д ж е т у  на 2 0 2 0  рік

Назва бюджетної установи Лім іти споживання

Електроенергія квт.год Природний газ м 3

Сільська рада 2000 4500

Благоустрій 22120

ВСЬОГО 24120 4500

'

Краснокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ


