
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії селищної ради  

«Про внесення змін до рішення селищної  ради від 22 грудня 2020 року 

 № 65 –VIII «Про бюджет  Краснокутської селищної територіальної громади 

на  2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)» 

 

І. Трансферти з державного бюджету 
1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 

2021 року № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» затверджується 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості у сумі  1 146 825 грн. 

 Видатки збільшуються по головному розпоряднику «Краснокутська 

селищна рада Богодухівського району Харківської області» по загальному фонду 

на придбання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до 

широкосмугового доступу до Інтернету, що  розташовані в населених пунктах, у 

яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами та засновниками яких є 

територіальна громада. 

 

ІІ. Трансферти з обласного бюджету 
1. Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації 

від 22 липня 2021 року № 406 «Про розподіл видатків субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я» затверджується субвенція з обласного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у сумі  

 325 410 грн. 

Видатки збільшуються по головному розпоряднику «Краснокутська 

селищна рада Богодухівського району Харківської області» по загальному фонду 

на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином. 

2. Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації 

від 22 липня 2021 року № 408 «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 

бюджету» затверджується субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі   11 

258 грн. 

Видатки збільшуються по головному розпоряднику «Відділ освіти, молоді 

та спорту Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області» по загальному фонду на проведення супервізії. 
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