
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. Перозподіл направлених вільних залишків коштів бюджету 

 

  1. Перерозподіляються вільні залишки коштів, що утворилися в 

бюджеті територіальної громади на початок бюджетного періоду направлені по 

головному розпоряднику «Відділ культури та туризму Краснокутської 

селищної  ради Богодухівського району Харківської області»: 

- зменшуються по об»єкту «Реконструкція системи газопостачання 

блочно-модульної котельні комунального закладу «Краснокутський будинок 

культури» Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської 

області, за адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, пров. Театральний, 

12», та спрямовуються на реконструкцію системи газопостачання об’єкту 

«Китченківський сільський будинок культури» зі встановленням комерційного 

вузла обліку газу та оснащенням модемним зв’язком за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський р-н, с. Китченківка, вул. Центральна, 36 в загальній сумі  

30 000 грн. 

 

ІІ. Перерозподіл бюджетних асигнувань,  виділених за рахунок  додаткових 

надходжень (направлення перевиконання дохідної частини) загального 

фонду бюджету територіальної громади 

 

         1. По головному розпоряднику «Краснокутська селищна  рада  

Богодухівського  району  Харківської  області» в межах видатків, 

передбачених на фінансову підтримку Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Краснокутської селищної ради» на виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Краснокутської    селищної    територіальної   громади   

на    2021  рік: 

зменшеншуються   поточні  видатки  по  загальному  фонду  у сумі 60 

672 грн., затверджені  на оновлення матеріально-технічної бази за бюджетною 

програмою  «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» та збільшуються по 

капітальних видатках по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів 

до бюджету розвитку) по бюджетній програмі «Будівництво медичних 

установ та закладів» у сумі 60 672 грн. для проведення реконструкції систем 

газопостачання ФАПів с. Основинці, с. Водяне, с. Олексіївка, с. Любівка, с. 

Городнє, амбулаторій загальної практики сімейної медицини с. Мурафа, смт. 

Костянтинівна, с. Качалівка, фельдшерських пунктів с. Мирне, с. В»язова, с. 

Китченківка, с. Каплунівка. 
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ІІІ. Перерозподіл бюджетних асигнувань в межах видатків, затверджених в 

бюджеті 

         1. По головному розпоряднику «Краснокутська селищна  рада  

Богодухівського  району  Харківської  області»: 

а) зменшуються бюджетні асигнування по спеціальному фонду по 

об»єкту «Співфінансування на договірних засадах витрат, пов"язаних з 

будівництвом, реконструкцією, поточним середнім ремонтом і утриманням 

автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-

16/М-03/-Коломак-Шелестове-Колонтаїв» у сумі 105 020 грн. та збільшуються 

на: 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

(кондиціонерів, квадрокоптера) у сумі 56 000 грн.; 

- будівництво частини приміщень нежитлової будівлі - будинку культури 

під офісні приміщення (Центр надання адміністративних послуг) та 

приміщення для публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152,  смт. 

Краснокутск, Богодухівського району, Харківської області (Коригування) у 

сумі 48 600 грн.; 

- капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області у сумі 420 грн. 

 

 б) здійснюється перерозподіл в межах видатків, затверджених рішенням 

Краснокутської селищної ради від 23 лютого 2021 року № 211-VІІІ, 

скоригованих рішенням від 04 червня 2021 року № 1101-VІІІ,  на фінансову 

підтримку комунального підприємства з водопостачання та водовідведення 

«Джерело»  на виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік:  

зменшуються бюджетні асигнування на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю та збільшуються на  поточний ремонт каналізаційної 

насосної станції – 1 смт Краснокутськ у сумі 45 197 грн. 

 

ІV.  Збільшення доходної частини спеціального фонду (бюджету 

розвитку) бюджету 

 

1.  По спеціальному фонду за рахунок  надходження коштів у 

поточному році до бюджету розвитку від продажу землі (авансу, внесеного 

покупцями земельної ділянки) збільшуються видатки по головному 

розпоряднику «Краснокутська селищна рада Богодухівського району 

Харківської області» для надання фінансової підтримки на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу  у сумі  

12 850 грн. 
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V. Внесення змін до переліку 

бюджетних установ, закладів, видатки, на забезпечення діяльності 

яких,  з 01 січня 2021 року здійснюються з бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади 

 

1) У зв»язку із припиненням діяльності юридичної особи Городянської 

гімназії Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області в результаті  її реорганізації шляхом приєднання до Козіївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області і 

утворенням Городянської філії Козіївського ліцею  Богодухівського району 

Харківської області, відповідно до рішення селищної ради від 14 липня 2021 року  

№ 1462 – VIII «Про створення опорного закладу освіти та його філії», 

виключається з додатку 8 до рішення заклад загальної середньої освіти 

Городнянська гімназія Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області. 

 

 

Начальник фінансового управління 

Краснокутської селищної ради                                                             Надія ПІСНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Павлюк 3 14 17 


