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ВИРIШИЛА:

1. Взяти до вiдома прогноз бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноi громади на 2022 - 2024 роки, схвалений рiшенням виконавчого
KoMiTeTy Краснокутськоi селищноi ради вiд 26 серпня 2O2l року м _ оПро
схвалення прогнозу бюджеry Краснокутськоi селищноi територiапьноi фомади
на2022 - 2024 роки> (додаеться).

2. Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
Краснокутськоi селищноi ради з питань фiнансiв, бюджету, соцiапьно-
економiчного розвитку, iнвестицiйноi дiяльностi, реryляторноi полiтики та
пiдприемництва (Микола HIKITEHKO)).

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ



Додаток
до рiшення ceciT VIII скIIикання
Краснокутськоi селищноi радивiд 202,1 року J,{b _vII

прогноз
бюджеry Краснокутськоi сели щноi територiал ьноi громади

на 2022 - 2024 роки
(20541000000)

(код бюджету)

I. Загальна частина
Прогноз бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноТ територiалrьноi громади

cTaTTi 75' Бюджетного кодексу Украiни, дiючого Податкового та Бюджетного
кодексiв Украiни та iнших законодавчих aKTiB, що стосуються мiсцевих
бюджетiв та мiжбюджетних вiдносин.

Показники Прогнозу сформовано на пiдставi положень Бюджетноi
декларацii на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказникiв
економiчного i соцiального розвитку Украiни, схваленоТ постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 31 травня 202t року J\b 548, а також на ocHoBi
комплексного аналiзу економiчноi ситуацii, стану фiнансового потенцiалу,
оцiнки досягнутого рiвня розвитку економiки i соцiальноi сфери
Краснокутськоi селищноi територiальноi громади. Прогноз враховуе попоженнrI
Програми економiчного i соцiального розвитку Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади на 202t piK та основних напрямiв розвитку на 2022,
202З L 2024 роки, вiдображених в проектах г€tлузевих программ територiальноi
громади на вiдповiдний перiод.

Прогноз е стратегiчним документом планування показникiв бюджету
селищноi територiальноi громади на середньостроковий перiод i основою для
скJIадання проекту бюджету на 2022 piK.

Мета Прогнозу полягас у формуваннi послiдовноi та передбачуваноi
бюджетноi полiтики на piBHi громади шляхом створення дiсвого механiзму
управлiння бюджетним процесом, встановлення зв'язку мiж стратегiчними
цiлями та можливостями бюджету в середньостроковiй перспективi.

fuя досягнення мети Прогнозу плануеться забезпечити виконання
наступних завдань:

пiдвищення рiвня доступностi та якостi публiчних послуг;
забезпечення комфортностi проживання мешканцiв громади;
прогнозування обсягiв видаткiв, пов'язаних iз продовженнrIм вже iснуючих

бюджетних програм, та визначення наявностi фiнансового ресурсу для
планування нових бюджетних програм;

забезпечення фiнансування iнвестицiйних проектiв, що мають TepMiH

реалiзацii бiльше одного року;



пiдвищення прозоростi
посилення бюджетноi

бюджетних коштiв;

бюджетного процесу;
дисциплiни та контролю за використанням

пiдвищення результативностi та ефективностi видаткiв бюджету;

пiдвищення рiвня вiдповiдальностi учасникiв бюджетного процесу.
Прогноз мiстить цiлi державноi полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi,

формування таlабо реалiзацiю якоi забезпечуе головний розпорядник коштiв
бюджету селищноi територiальноi громади, та показники iх досягнення на 2022
- 2024 роки у межах визначених граничних пок€вникiв видаткiв та надання
кредитiв.

Виконання прогнозних пок€tзникiв бюджету в середньостроковому перiодi
дозволить:

реалiзувати цiлi державноi полiтики та мiсцевого розвитку, вкJIючаючи
покращення якостi надання публiчних послуг та комфортностi проживання
жителiв громади;

забезпечити передбачуванiсть та послiдовнiсть бюджетноi полiтики;
впровадити соцiальнi стандарти.

II. Загальнi показники бюджету
Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включае прогнознi показники

бюджету громади за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i
кредитування, а також прогнознi показники за бюджетними програмами, якi
забезпечують протягом декiлькох poKiB виконання iнвестицiйних проектiв.

Зазначенi показники е основою для складання головними розпорядниками
бюджетних коштiв планiв свосi дiяльностi, мiсцевих програм та формування
показникiв проекту бюджету селищноТ територiальноi громади на 2022 piK.
Формування проекту бюджету на вiдповiдний piK здiйснюватиметься з

урахуванням змiн основних прогнозних пок€вникiв економiчного i соцiального

розвитку селища, а також змiн у нормативно-правовiй базi.
Iндекс споживчих цiн (грудень до грудня попереднього року)

.2022 piK - |06,2 вiдсотка;

. 202З piK - 105,З вiдсотка;

. 2024 piK - 105,0 вiдсотка
- Iндекс цiн виробникiв (грудень до грудня попереднього року)

. 2022 piK - 107,8 вiдсотка

. 202З piK - |06,2 вiдсотка

" 2024 piK - 105,7 вiдсотка

III. Показники доходiв бюджету
Прогноз дохiдноi частини бюджету громади розроблено вiдповiдно до

норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних
макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку Украiни, особливостей



податковоi полiтики, передбачених Бюджетною декларацiею на 2022-2024 роки,
положень нормативно-правових aKTiB селищноi ради про встановлення мiсцевих
податкiв i зборiв.

З метою розширення податковоi бази та залучення додаткових надходжень
до бюджету громади визначено TaKi прiоритетнi завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих пiдприсмств, розширенню дiючих
виробничих потужностей, збiльшенню виробництва продукцii;

полiпшення економiчних, правових та органiзацiйних умов для з€lлучення
iнвестицiйних pecypciB та задiяння земельного потенцiалу громади;

впровадження заходiв, спрямованих на дереryляцiю пiдприсмницькоi
дiяльностi, полiпшення бiзнес-клiмату.

.Щля виконання прiоритетних завдань передбачаеться здiйснити наступнi
заходи:

- провести iнвентаризацiю земельних дiлянок, перегляд укладених
договорiв оренди земельних дiлянок на предмет вiдповiдностi розмiру орендноi
плати нормам Податкового кодексу Украiни, що забезпечить задiяння
земельного потенцiалу громади для з€lлучення iнвестицiй, збiльшення
надходжень плати за землю;

- органiзацiя ресстрацii фiзичних осiб-пiдприемцiв у доступнiй формi та у
найкоротшi термiни, що очiкувано розширить сфери дiяльностi малого бiзнесу,
збiльшить надходження единого податку;

- проводити монiторинг податкового боргу платникiв податкiв до бюджету
та провести претензiйно-позовну робоry щодо його зменшення.

Прогнознi показники доходiв бюджету сформованi на ocHoBi iснуючоi
податковоi бази та реалiзацii прiоритетних завдань iз розширення ii потенцiаrrу.
Показники доходiв бюджету громади наведенi в додатку 2 до прогнозу бюджеry.

Загальний обсяг доходiв (без урахування трансфертiв) на 2022 piK
становить 231566 498 грн., в т.ч. по загальному фо"ду - 225 240 500 грн., по
спецiальному фонду - б З25 998 грн.

Загальний обсяг доходiв (без урахування трансфертiв) на 202З piK
становить 244 288 984 цн., в т.ч. по загальному фо"ду - 2З7 962 986 грн., по
спецiальному фонду - 6 325 998 грн.

Загальний обсяг доходiв (без урахування трансфертiв) на 2024 piK
становить259 479 Зl2грн., в т.ч. по загальному фо"ду - 25З 153 314 грн., по
спецiальному фонду - 6 325 998 грн.

В cTpyкTypi доходiв найбiльшу частку становитимуть податковi та
неподатковi надходження - майже 75 О/о; мiжбюджетнi трансферти - 25 %.

Основним джерелом формування дохiдноi частини бюджеry громади, як i
в попереднi перiоди, запишатиметься податок на доходи фiзичних осiб, що
сплачусться податковими агентами iз доходiв платника податку у виглядi
заробiтноi плати, та податок на доходи фiзичних осiб з грошового забезпечення,
грошових винагород, одержаних вiйськовослужбовцями, та iнших виплат.
Прогноз надходжень з податку на доходи фiзичних осiб розраховано вiдповiдно
до единоi ставки (18 %)
пiдвищення мiнiмальноi

оподаткування доходiв фiзичних осiб, ст€lлого
заробiтноi плати та прожиткового MiHiMyMy,



подztльшого зростання середньомiсячноi заробiтноi плати найманих працiвникiв
шляхом збiльшення продуктивностi працi, легалiзацii виплати заробiтноi плати.
Темпи росту податку на доходи фiзичних осiб прогнозуються у 2022
piBHi 9,2Уо,у 2023 роцi - на9,5О/о тау 2024 роцi - на9,8Yо.

Рентна плата за корисryвання надрами дЛя видобування нафти,
природного газу та газового конденсату - це другий бюджетоутворюючий
податок. Прогнозний обсяг на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням
положень Бюджетного i Податкового кодексiв Украihи, прогнозних покЕIзникiв
цiни на г€в в 2022 роцi, розрахованого Мiнекономiки, фактичних надходжень за
попереднi роки. Темпи росту рентноi плати прогнозуються у 2022
зменшитися на |6,9Оh, так як знизиться цiна на г€в до 220$ за 1 тис м
додаткових доходiв вiд peHTHoi плати за вуглеводнi, як у 2021 роцi, не буле; у
2023 роцi - на 4,З Yо тау 2024 роцi - на 4,6 О/а.

Прогнозний обсяг единого податку на 2022 piK плануеться збiльшитися
порiвняно iз очiкуваним пок€вником у 202t роцi на 6,5Уо. Розрахунок прогнозноТ
суми единого податку на 2022-2024 роки проведено за пiдсумками фактичних
надходжень за попереднi роки, за ставками, визначеними рiшенням
KpacHoKyTcbKoi селищноТ ради J\Ъ 1458 вiд 14 липня 202| року.

Розрахунок прогнозноi суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено
за пiдсумками фактичних надходжень за попереднi роки, за ставками,
визначеними рiшенням КраснокутськоТ селищноi ради М 1458 вiд 14 липня 202|
року, з урахуванням перегляду договорiв оренди земельних дiлянок в частинi
збiльшення розмiру орендноi плати, поновлення строку дii договорiв оренди,
прийняття рiшень про встановлення факту користування земельною дiлянкою
без оформлення правовстановлювЕLльних документiв, погашення податкового
борry, а також застосування з 2024 року iндексацiT нормативноi грошовоi оцiнки
земель населених пунктiв та iнших земель несiльськогосподарського
призначення вiдповiдно до вимог Податкового кодексу Украiни. Темпи росту з
плати за землю прогнозуються у 2022 роцi на piBHi I,1 Уо, у 202З роцi - на 0,9 О/о,

у 2024 роцi - на 6,6 О/о.

Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки на 2022-2024
роки прогнозуються з урахуванням збiльшення ставок податку, якi встановленi
рiшенням Краснокутськоi селищноi ради J\b 1458 вiд 14 липня 202l року, та
темпiв зростання мiнiмальноi заробiтноi плати.

Прогнознi надходженнJI акцизного податку на 2022-2024 роки розрахованi
виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою
5 % в частинi акцизного податку з реалiзацii суб'ектами господарювання
роздрiбноi торгiвлi пiдакцизних ToBapiB (пива, алкогольних напоiЪ, тютюнових
виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну) та з урахуванням вимог
дiючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з
виробленого в YKpaTHi та ввезеного на митну територiю Украiни п.Lпьного в

розмiрi 13,44 вiдсотка до бюджетiв територiальних громад. Темпи росту
акцизного податку прогнозуються у 2022 роцi на piBHi 6,1ОА,у 2023 роцi - на 4,3
О/о тау 2024 роцi - на 4,1Yо.

роцi на

роцi
куб i



Впровадження послiдовноi та передбачуваноТ податковоi полiтики на
територii громади в середньостроковому перiодi дозволить забезпечити:

- середньорiчний прирiст доходiв бюджету на б О/о;

- зростання бюджетоутворюв€LгIьних податкiв, а саме податку на доходи
фiзичних осiб - на8 О/о, мiсцевих податкiв та зборiв - на7 О/о;

- зменшення податкового борry.

IV. Показники фiнансування бюджету, показники мiсцевого борry,
гарантованого територiальною громадою селища боргу та надання мiсцевих
гарантiй

Прогнозом з€rлrlення джерел фiнансування у 2022-2024 роках не
передбачаеться, оскiльки доходи та видатки збалансованi мiж собою.

V. Показники видаткiв бюджету та надання кредитiв з бюджету

Пiд час формування видатковоi частини бюджету КраснокутськоI селищноi
територiальноi громади у середньостроковому перiодi основним прагненням е

досягнення цiлей державноi полiтики в межах ресурсних можливостей бюджеry
територiальноi громади, спрямовування коштiв на заходи вiдповiдно до iх
прiоритетностi та акту€lльностi, а також з ,урахуванням економного
використання коштiв за дiючими бюджетними програмами.

Прогнознi показники видаткiв та кредитування бюджету KpacHoKyTcbKoi
селищноi територiальноi громади на 2022 - 2024 роки вiдображенi на пiдставi
поданих головними розпорядниками коштiв пропозицiй до Прогнозу.

В процесi формування видатковоi частини бюджету BpaxoBaHi прогнознi

розмiри мiнiма-гrьноi заробiтноi плати та посадового окJIаду працiвника першого
тарифного розряду Сдиноi тарифноi сiтки на 2022-2024 роки вiдповiдно до
Бюджетноi декларацii, прийнятоi Верховною Радою Украiни 15 липня 2021r

В першу черry при формуваннi видатковоi частини прогнозу бюджету
враховано вимоги cTaTTi 77 Бюджетного кодексу УкраiЪи щодо забезпечення
потреби в коштах на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до
встановлених законодавством Украiни умов оплати працi та розмiру мiнiмальноi
заробiтноi плати, на проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю,
водопостачання, водовiдведення, природний г€в та послуги зв'язку, якi
споживаються бюджетними установами та некомерцiйними комун€tльними
пiдприемствами охорони здоров'я.

року:
Мiнiмальна заробiтна плата Посадовий оклад працiвника

I тарифного розрялу еТС
грн темпи приросту, О% грн темпи приросry, 0/о

з 0t сiчня 2022 року 6 500 2 89з
з 01 жовтня2022року 6 700 3,1 2 982 3,1

з 01 сiчня 2023 року 7 |76 7,| з 193 7.1

з 0l сiчня 2024 року 7 665 6,8 з 4II 6,8



BpaxoBaHi також обсяги видаткiв, необхiднi для забезпечення стабiльноi
роботи установ та закJIадiв соцiально - культурноi сфери, надання соцiальних
гарантiй для мЕLпозахищених категорiй громадян, пiдтримки в належному cTaHi
об'сктiв житлово - комун€Lльного господарства, iнших об'ектiв iнфраструктури
громади, виконання в межах фiнансових можливостей цiльових (комплексних)
програм.

OcBiTa
I-{iлi державноi полiтики у сферi освiти реалiзуються головними

розпорядниками бюджетних коштiв - вiддiлом освiти Краснокутськоi селищноi
ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi i вiддiлом культури та туризму
KpacHoKyTcbKoi селищноi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi у
середньостроковiй перспективi за рахунок видаткiв на 2022 piK у cyMi
l79 |82 283 грн, на 2023 piK - 188 б78 850 грн., на 2024 piK - l98 1 12 732 грн.
булуть направленi на:

повноцiнний розвиток кожноТ дитини, ii успiшну iнтеграцiю в украiЪське
суспlльство та европеиську 1нтеграцlю;

забезпечення дiяльностi мережi дошкiльних навч€Lльних закладiв, створення
умов для ix функцiонування, змiцнення матерiально-технiчноТ бази дошкiльних
навч€Lпьних закладiв, урiзноманiтнення моделей органiзацii дошкiльноi освiти,
охоплення дiтей обов'язковою дошкiльною освiтою;

здiйснення заходiв для забезпечення якiсноi, cyracHoi,
конкурентоспроможноi та доступноi освiти шляхом реалiзацii таких заходiв:
забезпечення в рамках продовження реформи загальноi середньоi освiти <Нова

украiнська школа)> якiсноi та доступноi освiти шляхом стимулювання вчителiв
до професiйного розвитку, розбудови нового освiтнього
забезпечення закладiв загаJIьноi середньоi освiти с)п{асним
обладнанням та оновлення матерiально-технiчноi бази;

розбулова безпечноi та iнклюзивноi системи освiти за
наближення ocBiTHix послуг уrням з особливими освiтнiми
максим€tльно до мiсця iх проживання, врахування iндивiдуальних потреб i
можливостей таких здобувачiв освiти;

забезпечення функцiонування ефективноi та територiально доступноi
мережi iнклюзивно-ресурсних центрiв;

забезпечення доступностi мистецькоi i позашкiльноi освiти та iнтегрування
ii в европейський простiр;

запровадження нацiональноi системи оцiнювання якостi освiти.
OcHoBHi результати, яких плануеться досягти:
створення нового освiтнього середовища, яке вiдповiдае вимогам

сьогодення;
забезпеченнrI доступноi дошкiльноi, загальноi середньоi та позашкiльноi

освiти з урахуванням демографiчних та економiчних реалiй;
сприяння пiдвищенню мотивацii yrHiB до навчання, а вчителiв - до

професiйного розвитку;

середовища;
навч€Iпьним

допомогою
потребами



надання
максим€Lпьно

ocBiTHix послуг
наближено до

учням з особливими
мiсця проживання та

освiтнiми потребами
з урахуванням ix

iндивiдуальних потреб i можливостей.
Реалiзацiя ocBiTHix послуг буд. здiйснюватися через iснуючу мережу

ocBiTHix закладiв, яка включае 10 закладiв дошкiльноi освiти, 14 установ
загЕLльноi середньоi освiти, 2 установи позашкiльноi освiти та l шкколу
естетичного виховання.

Охорона здоров'я
I-{iлi державноi полiтики у сферi охорони здоров'я направленi на перехiд

вiд утримання мережi комун€lльних закладiв охорони здоров'я (лiжок,
персон€tлу) до оплати реальних результатiв дiяльностi цих закJIадiв - фактично
наданих пацiентам медичних послуг та на piBHi громади здiйснюються через
головного розпорядника бюджетних коштiв -Краснокутську селищну раду.

Граничний обсяг видаткiв головним розпорядником бюджетних коштiв
направлено на реалiзацiю наступних бюджетних програм:

KIIKB 2010 <<Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню) -
реалiзус Комунальне некомерчiйне пiдприемство <Краснокутська центр€tльна
района лiкарня> Краснокутськоi селищноi ради;rо

КIIКВ zlt1- <<Первинна медична допомога, населенню, що надаеться
центрами первинноТ медичноi (медико-санiтарноi) допомоги> реалiзуе
Комунальне некомерuiйне пiдприемство кЩентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги Краснокутськоi селищноI ради> Богодухiвського району Харкiвськоi
областi.

Обсяг видаткiв по галузi <Охорона здоров)я) на 2022 piK piK складае
427 272 цн., на2023 piK- |6244 900 грн., на2024 piK -193 738 800 грн.

Видатки обрахованi з урахуванням cTaTTi 89 Бюджетного кодексу Украiни,
15

Закону Украiни <Про державнi фiнансовi гарантii медичного обслуговування
населення) та передбачають

- здiйснення доплати до заробiтноi плати працiвникам, якi
умовах установлених карантинних обмежень, пов'язаних iз
коронавiрусноi хвороби (COVID- 1 9) (програма кмiсцевих стимулiв>);

- оплату комунаJIьних послуг та енергоносiiв;
-забезпечення виплати пенсiй, що пiдлягають вiдшкодуванню, призначених

особам, якi були зайнятi повний робочий день, на роботах з особливо
шкiдливими i особливо важкими умовами працi;

- забезпечення надання послуг безоплатного зубопротезування пiльговим
категорiям населення;

- забезпечення безоплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських засобiв
за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп населення
та за певними категорiями захворювань;

- забезпечення лiкарськими засобами громадян, якi страждають на

рiдкiснi (орфаннi) захворювання;
- забезпеченнrI пiдвозу хворих на хронiчну ниркову недостатнiсть до м. XapKiB

працюють в
лiквiдацiею

для проведення iM процедури гемодiалiзу;



- забезпечення технiчними засобами iндивiдуального догляду (пiдryзками)
дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А;

- забезпечення технiчними засобами (кало приймачi, слуховi апарати,
протези очей) осiб з iнвалiднiстю i дiтей з iнвалiднiстю.

OcHoBHi результати, яких плануеться досягти: .

пiдвищення рiвня медичного обслуговування населення;
запровадження нових пiдходiв до органiзацii роботи закладiв охорони

здоров'я та Тх фiнансового забезпечення;
подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та

реформування системи охорони здоров'я;
зниження piBHiB заг€Lпьноi захворюваностi населення.

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
Основними цiлями реалiзацii державноi полiтики у сферi соцiального

захисту та соцiального забезпечення :на2022-2024 роки е посилення адресноi
соцiальноi пiдтримки та спрямування коштiв соцiально вр€вливим верствам
HaceJIeHHrI.

Прогнознi граничнi пок€вники бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноi громади по видатках на фiнансування галузi <Соцiальний захист
та соцiальне забезпечення)) на 2022-2024 роки пеРедбачаються по головному
розпоряднику бюджетних коштiв <Краснокутська селищна рада Богодухiвського
району Харкiвськоi областi>> на 2022 piK - 21 608 300 грн., на 2023 piK - 22 75З
500 грн., на2024 -23 891 200 грн.

За рахунок коштiв бюджету селищноi територiальноi |ромади у
середньостроковому перiодi плануеться утримувати 2 установи: Комунальний
заклад "Краснокутський центр соцiальних служб КраснокутськоТ селищноi ради
Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi" та Комунальна установа
Територiальний центр соцiа-гtьного обслуговування (надання соцiальних послуг)
Краснокутськоi селищноi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi.

KpiM того, на2022 - 2024 роки плануються видатки на реалiзацiю програми
соцiального захисту населення :

- надання пiльг окремим категорiям громадян з оплати послуг зв'язку;
- компенсацiйнi виплати на пiльговий проiзд автомобiльним транспортом

окремим категорiям громадян;
- компенсацiйнi виплати за пiльговий проiзд окремих категорiй громадян на

залiзничному транспортi ;

- проведенIuI молодiжних заходiв;
- видатки на допризивIIу пiдготовку, вiйськово-

патрiотичне виховання молодi та пiдготовка до призову громадян на строкову
вiйськову службу (перевезення призовникiв до обласного збiрного пункту м.
Харкова пiд час проведення призовних кампанiй та проходження медиtIного
огляду для призову на вiйськову слухбу) ;

_ виIIлата
посJtупд;

грошовоi компенсацii фiзичним особам, якi надають соцiальнi

- органiзацiя та проведеннrI громадськлж робiт ;



- iНШi ВиДаТки на соцiагrьний захист населення за рахунок бюджеry
ТеРИторiальноi громади (виплата матерiагlьних допомог), за рахунок субвенцii з
Обласного бюджеry на проведенrul санаторно-курортного лiкуванIuI окремих категорiй
населеншI.

Завданнями на 2022-2024 роки с: ,

забезпеченнrI максимальноi адресностi та наближеностi надання
вiдповiдних соцiальних послуг тим, хто ik потребуе;

прозорiсть та доступнiсть в отриманнi соцiапьноi допомоги;
наДання матерiальноi допомоги з урахуванням унiфiкованих критерiiв

обрахунку сукупного доходу ciM'T та if фiнансово-майнового стану;

Культура
I-{iлями державноi полiтики у сферi кульryри, втiленням яких на piBHi

громади заЙмаеться головниЙ розпорядник бюджетних коштiв - вiддiл культури
та туризму Краснокутськоi селищноi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi
областi, е забезпечення прав громадян на бiблiотечне обслуговування, заг€rльну
доступнiсть до iнформацii та культурних цiнностей; надання послуг з органiзацiТ
кУЛЬТУрного дозвiлля; задоволення творчих потреб iHTepeciB громадян, ix
розвиток та збагачення духовного потенцiалу.

Прогнознi граничнi показники бюджету територiальноi громади на2022 piK
у cyMi 14 052 011 грн., на 2023 piK - |4 796 767 грн., на 2024 piK - 15 536 606
грн. головним розпорядником бюджетних коштiв розподiленi на реалiзацiю
наступних бюджетних про|рам, а саме:

КПКВ 4030 <<Забезпечення дiяльностi бiблiотео на утримання
Коммунального закJIаду <Краснокутська публiчна бiблiотека>, яка налiчуе 25
бiблiотек- фiлiй;

КПКВ 4060 <Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, клубiв,
центрiв дозвiлля та iнших клубних закладiв>, реалiзацiю якоI здiйснюватимуть
22 клубних заклади;

КПКВ 4081 <<Забезпечення дiяльностi iнших закладiв в галузi культури i
мистецтва) на утримання централiзованоi бухгалтерii вiддiлу культури та
туризму Краснокутськоi селищноi ради;

КПКВ 4082 <Iншi заходи в галузi культури i мистецтвa>) на проведення
культурно-мистецьких заходiв.

Протягом 2022-2024 poKiB планусться досягти наступних результатiв:
- забезпечення населення якiсними культурними послугами;
- icToTHe пiдвищення якостi дозвiлля;
- створення умов для забезпечення рiвного доступу мешканцiв

Краснокутськоi селищноi територiальноi громади до культурного продукту в
нез€Lпежностi вiд мiсця проживання.

Фiзична культура та спорт
Щiлями державноi полiтики у сферi фiзичноi культури та спорry, якi

реалiзують головнi розпорядники бюджетних коштiв - Краснокутська селищна
рада Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi та вiддiл освiти
Краснокутськоi селищноi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi, е



Прогнознi граничнi показники видаткiв на 2022 piK у cyMi 5 497 000 грн., на
2023 piK 5 788 300 грн., на 2024 piK б 07,7 800 грн.

розпорядниками коштiв направленi на КПКВ 5031 <Утримання та
тренув€lльна робота комун€t[ьних дитячо-юнацьких спортивних
фiнансування дитячо-юнацькоТ спортивноi шкiли та на проведення
тренув€Lльних зборiв i змагань за КПКВ 5012 <<Проведення
тренув€Lльних зборiв i змагань з неолiмпiйських видiв спорту),

Протягом 2022-2024 poKiB плануеться досягти наступних результатiв:
створення безпечних умов для залучення широких верств населення до

масового спорту;
створення стимулiв для здорового

та активного вiдпочинку.

Житлово-комунальне господарство
Реа-гliзацiя цiлей державноi полiтики, власних повноважень органiв

мiсцевого самоврядування в сферi утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комун€Lпьного господарства громади, а також у сферi забезпечення
ефективного функцiонування та розвитку вулично-дорожньоi мережi визначена
заходами проекту Програми реформування i розвитку житлово - комунЕLльного
господарства та благоустрою населених пунктiв KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноi громади на 2022-2024 роки.

Прiоритетними напрямками розвитку житлово-комунЕtпьного господарства
е задоволення потреб мешканцiв в ycix видах житлово-комунЕlпьних послуг,
створення комфортних умов для проживання та надання iM якiсних житлово-
комун€lльних послуг, н€Lлежне утримання об'ектiв комун€rльноi власностi.

Обсяг видаткiв на 2022 piK складае 2t 952 l00 грн., на 2023 piK - 2З 115 600

цн., на2024 piK -24 27l 400 грн.

Це витрати на благоустрiй населених пунктiв |ромади, водопровiдно -
каналiзацiйне господарство, утримання автомобiльних дорiг, освiтлення вулиць
населених пунктiв громади, вiдшкодування рiзницi в тарифах виробничому

управлiнню житлово-комун€Lльного господарства та
пiдприемству з водопостачання та водовiдведення <<.Щжерело>>.

комунальному

,.Щержавне управлiння
Наданi законодавством повноваження у сферi державного управлiння у

Краснокутськiй селищнiй територiальнiй громадi реалiзовуються
Краснокутську селищну раду, представленi виконавчими органами, у тому
фiнансовим управлiнням, вiддiлами та секторами.

Метою дiяльностi с органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне
матерiально-технiчне забезпечення функцiонування органiв мiсцевого
самоврядування, керiвництво та управлiння виконавчими органами у

забезпечення популяризацii та розвитку олiмпiйських та неолiмпiйських видiв
спорту на piBHi громади, пiдвищення рiвня фiзичноТ пiдготовленостi дiтей
дитячо_юнацькою спортивною школою.

головними
навч€Lпьно-
шкiл>> на

навчЕlльно_
навч€LIIьно_

a.rоaоОу життя, занять масовим спортом

через
числi

вiдповiдних сферах для ефективного представлення iHTepeciB територiальноi



громади та здiйснення вiд ii iMeHi та в iT iHTepecax функцiй i повноважень
мiсцевого самоврядування, визначених Конституцiсю та законами Украiни.

Прiоритетним напрямком у сферi державного управлiння е надання
виконавчими органами KpacHoKyTcbKoi селищноi ради високоякiсних i
доступних адмiнiстративних, соцiальних та iнших послуг населенню,
н€rлагодження ефективного дiалоry та партнерських вiдносин виконавчих
органiв з органiзацiями |ромадянського суспiльства, забезпечення 1..racTi
громадськостi у реалiзацii регiональноi полiтики та розв'язаннi питань мiсцевого
значення.

VI. Бюджет розвитку
Упродовж середньострокового перiоду видатки бюджету розвитку

прогнозуються за результатами виконання бюджету KpacHoкyTcbкoi селищноi
територiальноi громади звiтного перiо ду 202I -2023 poKiB.

YII. Взаемовiдносини бюджету з iншими бюджетами
Обсяги мiжбюджетних трансфертiв з iнших бюджетiв для бюджету

Краснокутськоi селищноi територiальноi громади на 2022-2024 роки (освiтня
субвенцiя та базова дотацiя) передбачаються на пiдставi Бюджетноi декларацiI,
прийнятоi Верховною Радою УкраiЪи 15 липня 2021роцу.

Також з обласного бюджету прогнозусться iнша субвенцiя на проведення
санаторно-курортного лiкування пiльгових категорiй населення, додаткова
дотацiя на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання
закладiв освiти та охорони здоров)я та на iнклюзивно - ресурсний центр.

Мiжбюджетнi трансферти мають цiльове спрямування i використовуються
вiдповiдно до порядкiв ik використання.

Прогнознi показники мiжбюджетних трансфертiв по бюджету
Краснокутськоi селищноi територiально[ громади

на 2022-2024 роки

Прогнознi показники 2022 piK 2023 piK 2024 piK

Мiжбюджетнi трансферти, якi надходять з державного бюджету

Освiтня субвенцiя 77 8|2,4 85 223,6 91 039,2

Мiжбюджетнi трансферти з бюджету територiальноi громади до державного
бюджету

Базова дотацiя 5 303,9 6 258,з 7 388,5

,Щодаткова дотацiя | 092,7 l 092"] t 092,7

1,1лU.l



Мiжбюджетнi трансферти з обласного бюджету XapKiBcbKoi областi

VII. Iншi положення та показники прогнозу бюджеry
KoHKpeTHi показники обсягiв бюджету Краснокутськоi селищноi

територiальноi громади на 2022-2024 роки булуть уточнюватися залежно вiд
Законодавчих змiн у податковiй полiтицi, показникiв соцiального та
економiчного розвитку територiТ та реальних можливостей бюджету на
вiдповiднi роки.

Секретар ради Валентина оВЧАРЕнко

2 949,28 3 038,956 l28,04


