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Аналіз виконання бюджету  

Краснокутської селищної територіальної громади 

за січень-червень 2021 року 

 

 

Проведений аналіз стану надходжень доходів до бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади свідчить, що у січні-червні 2021 року до 

загального фонду зараховано 92 923,9 тис. грн., або 120,6% до показників, 

затверджених органом місцевого самоврядування (77 023,2 тис. грн.), додатково 

отримано 15 900,7 тис. грн.  

Темп росту надходжень до загального фонду селищного бюджету у 

порівнянні з відповідним періодом 2020 року (у співставних умовах) становить 

126,2%, в абсолютних показниках надходження збільшились на 19 291,8 тис. грн.  

 

Порівняльна таблиця надходжень за січень-червень 2021 року до 

затвердженого плану та аналогічного періоду 2020 року 

тис.грн.  
Назва доходів Затверджен

о на 2021 
рік із 

змінами  

Затверджен
о на січень-

червень 

2021р. 

Надходжен
ня за 

січень-

червень 
2020р. 

Надходже
ння за 
січень-

червень 
2021р. 

Відхилення у 
тис.грн до 

Відхилення у % до 

Надходж 
за 

січень-
червень 
2020 р. 

Плану 
на 

січень-
червень 
2021 р. 

Надходж 
за 

січень-
червень 
2020 р. 

Плану 
на 

січень-
червень 
2021 р. 

Податок на доходи 
фізичних осіб 

88558,5 32367,8 29120,9 32547,5 3426,6 179,7 111,8 100,6 

Податок на прибуток 
підприємств 

комун.власн. 

18 8 16,3 7,1 -9,2 -0,9 43,6 88,8 

Рентна плата за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів 

1774 57 53,7 937,1 883,4 880,1 1745,1 1644,0 

Рентна плата за 
користування надрами 

50743,7 24184,1 24769,4 38317,3 13547,9 14133,2 154,7 158,4 
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Акцизний податок з 

виробленого в Україні 
та ввезеного на митну 
територію України 
пального 

4383,4 1917,8 1918 3655,6 1737,6 1737,8 190,6 190,6 

Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

1272,4 585 554,6 667,4 112,8 82,4 120,3 114,1 

Податок на майно 17519,5 7257,3 6678 6603,3 -74,7 -654 98,9 91,0 

Збір за місця для 
паркування 
транспортних засобів 

12 5,8 4,7 0,1 -4,6 -5,7 2,1 1,7 

Єдиний податок 24325 10128,2 9820,9 9506,4 -314,5 -621,8 96,8 93,9 

Частина чистого 

прибутку (доходу) 
підприємств 
комун.власності 

1,6 0 0 1,7 1,7 1,7     

Адміністративні штрафи 
та інші санкції 

25 13,7 12 117,6 105,6 103,9 980,0 858,4 

Плата за встановлення 

земельного сервітуту 

  0 121,1 3 -118,1 3 2,5   

Адмін.збір за 

проведення 
держ.реєстрації юр.осіб, 
фі.осіб – підприємців  

15 5,7 6,2 16,1 9,9 10,4 259,7 282,5 

Плата за надання інших 
адмін. послуг, що 
справляється за місцем 
надання послуг 

450 241,2 246 202,2 -43,8 -39 82,2 83,8 

Адмін.збір за 
держ.реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень 

600 222,6 209,9 293,7 83,8 71,1 139,9 131,9 

Надходження від 
орендної плати за 
користування 
ціл.майн.компл.та 
ін.майном, що перебуває 
в комун.власності  

10,5 5 5 21,6 16,6 16,6 432,0 432,0 

Державне мито 30 14 13,7 11 -2,7 -3 80,3 78,6 

Інші надходження 10 10 81,7 15,2 -66,5 5,2 18,6 152,0 

Разом загальний фонд 

(без трансфертів) 

189748,6 77023,2 73632,1 92923,9 19291,8 15900,7 126,2 120,6 

Базова дотація 5774,3 2887,2 2213,4 2887,2 673,8 0 130,4 100,0 

Додаткова дотація 2168 0 2090,1 0 -2090,1 0 0,0   

Субвенції з держ. та обл. 
бюджетів 

74256,9 42986 44620,4 42912,8 -1707,6 -73,2 96,2 99,8 

Інші субвенції 1318,6 94,5 8194,9 48,3 -8146,6 -46,2 0,6 51,1 

Разом трансферти 83517,8 45967,7 57118,8 45848,3 -11270,5 -119,4 80,3 99,7 
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Всього доходів 273266,4 122990,9 130750,9 138772,2 8021,3 15781,3 106,1 112,8 

  

 Найбільшу питому вагу у фактичних доходах загального фонду селищного 

бюджету за січень-червень 2021 року складає  рентна плата за користування 

надрами (41,2%). Надійшло коштів в обсязі 38 317,3 тис. грн., що становить 

158,4% виконання, додатково отримано 14 133,2 тис. грн. В порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 54,7%, або на 

13 547,9 тис. грн. З початку 2021 року збільшилася середня митна вартість ціни на 

природний газ. 

 Податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 32 547,5 тис. грн. 

Виконання становить 100,6%, додатково отримано 179,7 тис. грн. В порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 11,8%, або на 

3 426,6 тис. грн. За січень-червень 2021 року надійшло податку на доходи фізичних 

осіб - власників нерухомого майна та земельних ділянок, що отримують орендну 

плату в сумі 2083,0 тис. грн., що проти відповідного періоду минулого року більше 

на 1145,1 тис. грн., або у 2,2 раза. 

 Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 

937,1 тис. грн., що у 16,4 рази більше від затверджених показників, та у 1,7 разів 

від надходжень аналогічного періоду минулого року. Додатково отримано 880,1 

тис. грн.  

 Податок на майно за січень-червень 2021 року надійшов в сумі 6 603,3 тис. 

грн., виконання становить 91,0%, недоотримано 654,0 тис. грн. Проти 

аналогічного періоду 2020 року менше отримано на 74,7 тис. грн., або на 1,1%. В 

розрізі видів надходжень: 

Податок на майно, відмінне від земельної ділянки надійшов в сумі 554,2 

тис. грн., що становить 101,8%, додатково отримано 9,9 тис. грн. В порівнянні з 

відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 11,5 тис. грн., або 

на 2,1%. Збільшився обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості та фізичними особами, які є власниками об’єктів 

житлової нерухомості. 

 Плати за землю надійшло в сумі 6022,0 тис. грн., що становить 89,9% від 

планових показників, недоотримано 676,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року надходження зменшились на 75,7 тис. грн., або на 1,3%. 

Зменшилося надходження земельного податку з фізичних. (станом на 01.06.2021 

податковий борг по платі за землю складає в сумі 663,7 тис. грн.). 

 По транспортному податку за січень-червень 2021 року до місцевого 

бюджету надійшло 27,1 тис. грн., що більше на 12,1 тис. грн. від планових 

показників, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження 

зменшились на 10,5 тис. грн. Зменшилось надходження транспортного податку з 

юридичних осіб. 

Протягом січня-червня 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів 

надійшло єдиного податку в сумі 9506,4 тис. грн., що становить 93,9%, 

недоотримано 621,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

надходження зменшились на 3,2%, або на 314,5 тис. грн. Зменшився контингент  
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платників єдиного податку з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, у 

зв’язку з переходом платників на загальну систему оподаткування (зменшились 

надходження від господарств: ПСП «Явір» - 323,2 тис. грн., ПСП «Оазис» - 139,0 

тис. грн., ПСП «Буран» - 131,3 тис. грн., ДГ «Пархомівське» - 154,3 тис. грн., ПСП 

«Світанок» - 48,7 тис. грн.).  

У звітному періоді поточного року акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію пального надійшло в сумі 3 655,6 

тис. грн., що у 1,9 разів більше від затверджених показників, та від надходжень 

аналогічного періоду минулого року. Додатково отримано 1737,8 тис. грн. 

(Основна причина - зростання ціни на нафтопродукти). 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів отримано в сумі 667,4 тис. грн., або 114,1% до 

затверджених показників, додатково отримано 82,4 тис. грн. В порівнянні з 

відповідним періодом 2020 року надходження збільшились на 20,3%, або на 112,8 

тис. грн. Збільшилася ціна на підакцизні товари та обсяг реалізації продукції. 

Також протягом січня-червня 2021 року зараховано до селищного бюджету: 

податок на прибуток підприємств комунальної власності (7,1 тис. грн.); частина 

чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності (1,7 тис. грн.); 

адміністративні штрафи та штрафні санкції, в тім числі за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів (117,6 тис. грн.); адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців (16,1 тис. грн.); плата за 

надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання 

послуг (202,2 тис. грн.); адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно (293,7 тис. грн.); надходження від орендної плати за 

користування ціл.майн.компл. та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності (21,6 тис. грн.); державне мито (11,0 тис. грн.) та інші надходження 

(15,2 тис. грн.).             

          До спеціального фонду бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади (без врахування трансфертів) за січень-червень 2021 року надійшло 

коштів всього 2 874,5 тис. грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

більше на 761,9 тис. грн. 

           Екологічного податку надійшло 102,9 тис. грн., що становить 133,3% від 

планових показників, додатково отримано 25,7 тис. грн., в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 25,7 тис. грн. 

Збільшилось надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини.  

 Власних надходжень бюджетних установ зараховано в сумі 2 114,1 тис. 

грн., що на 376,6 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 

Збільшився обсяг надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків.   

  Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 

отримано всього в сумі 67,7 тис. грн., що на 56,8 тис. грн. більше ніж за 

аналогічний період минулого року. Кошти надійшли від фізичних осіб.  
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 Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності надійшло в сумі 3,2 тис. грн. 

 За звітний період надійшли кошти до цільового фонду, утвореного органом 

місцевого самоврядування в сумі 586,5 тис. грн. З них від АТ 

«Укргазвидобування» - 585,7 тис. грн. та 0,8 тис. грн. - кошти від громадян. 
  Видаткова частина загального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за січень - червень 2021 року виконана на 86,7 відсотків. При 

затверджених  асигнуваннях  з  урахуванням  змін  141 039,5 тис. грн.   використано  

122 310,9 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року у співставних 

умовах на 10 358,4 тис. грн., в т.ч. в розрізі галузей: 
тис. грн. 

Назва галузі Виконано за 
січень – 
червень 

2020 року 

Затверджено 
на  2021 рік 

з 
урахуванням 

змін 

Затверджено 
на січень - 

червень 2021 
року зі 

змінами 

Виконано 
за січень – 

червень 
2021 року 

Відхилення виконання за 
січень - червень 2021 рік, 

тис. грн. до 

Відхилення виконання 
за січень - червень 2021 

року, %. до 

виконання за 
січень - 

червень 2020 
року 

плану за  
січень - 

червень  
2021 року 

виконання 
за січень - 
червень 

2020 року 

плану за  
січень - 

червень 
2021 року 

Управління 14 914,3 46 276,9 25 565,4 18 638,2 3 723,9 -6 927,2 125,0 72,9 

Освіта 62 909,4 154 172,2 83 006,8 79 766,3 16 856,9 -3 240,5 126,8 96,1 

Охорона здоров"я 10 338,3 15 556,5 9 338,6 6 372,7 -3 965,6 -2 965,9 61,6 68,2 

Соціальний  захист  

населення 5 303,8 18 447,9 8 452,3 7 382,0 2 078,2 -1 070,3 139,2 87,3 

надання пільг окремим 
категоріям громадян 151,6 985,5 382,2 195,8 44,2 -186,4 129,2 51,2 

утримання терцентру 3 700,8 11 146,9 5 680,8 5 360,2 1 659,4 -320,6 144,8 94,4 

утримання центру 
соціальних служб 271,7 1 193,6 745,7 514,5 242,8 -231,2 189,4 69,0 

здійснення 
молодіжних заходів 18,7 347,0 159,6 33,1 14,4 -126,5 177,0 20,7 

компенсація  фізичним 
особам, які надають 
соціальні послуги з 
догляду 123,1 261,2 130,8   -123,1 -130,8 0,0 0,0 

організація і 

проведення 
громадських робіт 143,3 835,3 505,9 451,6 308,3 -54,3 315,1 89,3 

інші заходи у сфері 
соціального захисту 894,6 3 678,4 847,3 826,8 -67,8 -20,5 92,4 97,6 

Культура 4 509,4 12 449,6 6 388,5 5 047,8 538,4 -1 340,7 111,9 79,0 

Фізична культура і 

спорт 926,6 3 054,3 1 717,6 1 198,0 271,4 -519,6 129,3 69,7 

Житлово-

комунальне 

господарство 3 259,9 12 019,2 6 128,5 3 763,8 503,9 -2 364,7 115,5 61,4 

Економічна 

діяльність 1 538,7 662,7 441,8 142,1 -1 396,6 -299,7 9,2 32,2 

здійснення заходів із 

землеустрою 497,8 0,0 0,0 0,0 -497,8 0,0 0,0 0,0 

реалізація інших 
заходів щодо 
соціально-
економічного 
розвитку територій 412,5 335,4 269,8 62,7 -349,8 -207,1 15,2 23,2 

утримання та 
розвиток інших 
об`єктів 
транспортної 
інфраструктури 626,2 300,0 150,0 79,4 -546,8 -70,6 13 52,9 

членські внески до 2,2 27,3 22,0   -2,2 -22,0 0,0 0,0 
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асоціацій органів 

місцевого 
самоврядування 

Субвенції з 

місцевого бюджету 8 252,1 0,0 0,0 0,0 -8 252,1 0,0 0,0 0,0 

Всього видатків 111 952,5 262 639,3 141 039,5 122 310,9 10 358,4 -18 728,6 109,3 86,7 

            Всього по селищній раді на оплату праці з нарахуваннями направлено 99 995,8 

тис. грн., що становить 81,8% в загальній сумі видатків. За енергоносії та комунальні 

послуги перераховано 10 064,8 тис.грн.  

       На утримання органів управління селищної ради за січень-червень 2021 року 

направлено 18 638,2 тис. грн., або це 72,9 відсотків від затверджених на звітний 

період асигнувань з урахуванням змін (25 565,4 тис. грн.). На заробітну плату з 

нарахуваннями працівникам органів управління направлено 16 278,8 тис. грн., що 

становить 87,3% в загальній сумі видатків на утримання органів управління. За 

енергоносії та комунальні послуги перераховано 1 019,5 тис. грн. На інші видатки  

направлено  1 339,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, у 

співставних умовах,  на утримання органів управління направлено більше на 3 723,9 

тис. грн., або на 25,0%.  

На утримання установ освіти за січень-червень 2021 року направлено 

79 766,3 тис. грн., що становить 96,1% від затвердженого плану з урахуванням змін 

(83 006,8 тис. грн.). В порівняні із аналогічним  періодом минулого року, у 

співставних умовах, використано більше на 16 856,9 тис. грн., або на 26,8%.  На 

заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів освіти направлено 69 339,2 

тис. грн., що становить 86,9% в загальній сумі видатків на утримання установ  освіти. 

На харчування учнів використано 1 685,6 тис. грн. За комунальні послуги та 

енергоносії сплачено 6 507,2 тис. грн. На інші видатки  направлено 2 234,3 тис.грн. 

Залишились  невикористані  бюджетні   асигнування в сумі 3 240,5 тис. грн., в т.ч.: 

заробітна плата з нарахуваннями в сумі 971,5 тис. грн.; оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв в сумі  527,6 тис. грн., харчування – 756,4 тис. грн., інші видатки – 

985,0 тис. грн. 

       Бюджетні асигнування на фінансову підтримку підприємств охорони здоров’я 

за січень-червень 2021 року використані на 68,2 %. При затверджених планових 

асигнуваннях 9 338,6 тис. грн., касові видатки склали 6 372,7 тис. грн. В порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року використано менше на 3 965,6 тис. грн., або на 

38,4%.  На здійснення доплати до заробітної плати працівникам підприємств 

охорони здоров’я, які  працюють в умовах установлених карантинних обмежень, 

пов’язаних із ліквідацією коронавірусної хвороби (COVID-19) з нарахуваннями 

направлено 2 502,2 тис. грн., що становить 39,3% в загальній сумі видатків на 

фінансову підтримку закладів охорони здоров’я. На придбання медикаментів 

спрямовано 399,2 тис. грн. За комунальні послуги та енергоносії сплачено 1 549,3 

тис. грн., інші видатки – 1 922,0 тис.грн. Всього по охороні здоров’я залишок 

невикористаних бюджетних асигнувань становить 2 965,9 тис. грн. По заробітній 

платі з нарахуваннями залишились невикористані бюджетні  асигнування  в сумі 

525,8 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 950,9 тис. грн., 

медикаменти – 543,7 тис. грн.; продукти харчування – 53,2 тис.грн.; інші видатки – 

892,3 тис.грн. 

      Видатки по соціальному захисту населення за січень - червень 2021 року 

становлять 87,3 відсотків від затверджених асигнувань з урахуванням змін (план 

8 452,3 тис. грн., касові – 7 382,0 тис. грн.), В порівняні із січень - червень минулого 
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року, у співставних умовах, по соціальному захисту направлено більше 

на 2 078,2 тис. грн., або на 39,2 %. 

       На утримання територіального центру одиноких непрацездатних громадян 

використано 5 360,2 тис. грн., або це становить 94,4 відсотка від затверджених 

асигнувань з урахуванням змін. В порівняні із аналогічним періодом минулого року 

направлено більше на 1 659,4 тис. грн., або на 44,8%. На заробітну плату з 

нарахуваннями працівникам територіального центру направлено 4 843,7  тис. грн., за 

комунальні послуги та енергоносії сплачено 158,7 тис.грн., інші видатки – 357,8 

тис.грн. Всього не використано 320,6 тис. грн., в т. ч.: заробітна плата з 

нарахуваннями – 10,5 тис. грн.; використання товарів і послуг – 306,3 тис. грн., в 

тому числі по енергоносіях  – 81,1 тис. грн.                    

                      На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб 

направлено 514,5 тис.грн., при плані 745,7 тис.грн. Виконання складає 69,0%. На 

виплату заробітної плати працівникам центру використано 484,6 тис.грн., за 

комунальні послуги та енергоносії сплачено 12,1 тис.грн., інші видатки – 17,8 

тис.грн. Всього не використано 231,2 тис. грн., в т. ч.: заробітна плата з 

нарахуваннями – 206,4 тис. грн., інші видатки – 24,8 тис.грн. 

       Закладами культури кошти освоєні на 79,0 відсотків. При затверджених 

асигнуваннях з урахуванням змін 6 388,5 тис. грн. за січень - червень 2021 року 

використано 5 047,8 тис. грн., що більше в порівняні з аналогічним періодом 

минулого року у співставних умовах на 538,4 тис. грн. На заробітну плату з 

нарахуваннями направлено 4 614,4 тис. грн., що становить 91,4% в загальній сумі 

видатків на утримання установ культури. За комунальні послуги та енергоносії 

сплачено 187,7 тис. грн. Залишок планових показників – 1 340,7 тис. грн., в т. ч.: 

заробітна плата з нарахуваннями – 553,5 тис. грн.;  використання товарів і послуг – 

784,3 тис. грн., в тому числі по енергоносіях і комунальних послугах – 111,7 тис. 

грн., інші видатки – 2,9 тис.грн. 

За січень - червень 2021 року касові видатки по селищній раді по фізичній 

культурі і спорту (утримання ДЮСШ, ФОК, проведення спортивних заходів) 

становлять 1 198,0 тис. грн., або 69,7 відсотків від затверджених асигнувань з 

урахуванням змін (1 717,6 тис. грн.), що більше в порівняні з аналогічним періодом 

минулого року на 271,4 тис. грн. 

На утримання житлово-комунального господарства за січень - червень 2021 

року використано 3 763,8 тис. грн. або 61,4 відсотків від затверджених асигнувань з 

урахуванням змін (6 128,5 тис. грн.). Це більше на 503,9 тис. грн., ніж за січень - 

червень 2020 року, або на 15,5%.       

На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 

за січень – червень 2021 року направлено 62,7 тис.грн., що становить 23,2% від 

затверджених асигнувань з урахуванням змін. На утримання та розвиток об’єктів 

транспортної інфраструктури використано 79,5 тис.грн., що становить 52,9% від 

затверджених асигнувань з урахуванням змін. 

   Залишок коштів по загальному фонду бюджету селищної територіальної 

громади на рахунках Управління державної казначейської служби станом на 

01.07.2021 становить  31 091,8  тис. грн.  

 Видатки спеціального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за січень-червень 2021 року проведені у сумі 4 338,1 тис. грн. 

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 146,9 тис. грн., на придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 895,2 тис. грн., на продукти 

харчування – 796,7 тис. грн., на інші поточні видатки – 63,2 тис. грн. 
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 Капітальні видатки були здійснені всього в обсязі 2 375,5 тис. 

грн., в тому числі: 

 На утримання органів управління селищної ради спрямовано 426,5 тис. грн. на 

придбання предметів довгострокового користування. 
 По галузі «Освіта» капітальні видатки склали 74,2 тис. грн., в тому числі на: 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів загальної 

середньої освіти.  

 На охорону здоров’я використано 56,5 тис. грн. на придбання медичного 

обладнання для центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

населенню. 
 По територіальному центру одиноких непрацездатних громадян було 

направлено на капітальні видатки 45,6 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю. 

 По закладах культури спрямовано 92,3 тис. грн.: на поповнення бібліотечного 

фонду (52,3 тис. грн.) та придбання комплекту відеоспостереження для КЗ 

«Краснокутський будинок культури» (40,0 тис. грн.).  

 На будівництво медичних установ та закладів використано 1 521,6 тис. 

грн., в тому числі: на реконструкцію моргу КНП «Краснокутська центральна 

районна лікарня» - 12,9 тис. грн., на проведення капітального ремонту 

приміщення першого поверху головного корпусу КНП «Краснокутська 

центральна районна лікарня» - 1312,8 тис. грн., на капітальні ремонти АЗПСМ сіл 

Дублянка, Качалівка, Козіївка та селища Костянтинівна – 195,9 тис. грн. 

 На будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 

було використано 10,4 тис. грн. на будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в смт. Краснокутськ (для сплати адміністративних послуг для 

отримання сертифікату на введення в експлуатацію зазначеного об’єкта). 

 На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету направлено 56,1 тис. грн. 

на капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт. Краснокутськ. – 28,9 тис. 

грн. і капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівській смт. Краснокутськ 

– 27,2 тис. грн. 
 На поповнення статутного капіталу суб`єктів господарювання було 

направлено Краснокутською селищною радою 92,1 тис. грн. для КП «Джерело» на 

придбання каналізаційного насосу (23,0 тис. грн.) та  компресору (69,2 тис. грн.). 
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