
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 обласного бюджету 

 

1. На виконання рішення  Харківської обласної ради від 25 листопада 2021 

року № 291-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 

2020 року №26-VIIІ «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)»: 

 

а) по загальному фонду  зменшуються доходи та видатки бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади за рахунок субвенцій з 

обласного бюджету у сумі 48 148 грн., в т. ч: 

- на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської 

області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, її відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2016-2020 роки) у сумі 26 400 грн.; 

- на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю 

загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих 

учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області» 

у сумі 21 748 грн. 

 

Видатки зменшуються по головному розпоряднику «Краснокутська 

селищна  рада  Богодухівського  району  Харківської  області». 

 

ІІ.  Збільшення доходної частини спеціального фонду бюджету 

 

1. Збільшуються доходи та видатки по спеціальному фонду  бюджету 

територіальної громади за рахунок надходження до цільового фонду 

соціально-економічного розвитку Краснокутської селищної територіальної 

громади у сумі 120 000 грн., в т. ч.: 

 а) на витрати, направлені на утримання та укріплення матеріально-

технічного забезпечення закладів освіти, а саме на облаштування 

Краснокутського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області у сумі 120 000 грн. 

 

 Головним розпорядником коштів визначається «Відділ освіти, молоді та 



 2 

спорту Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області» 

 

ІІІ. 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»: 

а) 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 

154 260 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 154 260 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. 

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

Китченківка, с. Каплунівка. 

 

ІV. 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 загальному фонду по 

заробітній платі у сумі 295 000 грн. та спрямовуються 

-  на поточні видатки для сплати пенсійного внеску та інших платежів при 

реєстрації автомобілів,  великовантажних транспортних засобів та грузо - 

пасажирського автомобіля у сумі 255 000 грн.; 

- на оплату публікацій у засобах масової інформації вітань, оголошень, 

інших повідомлень, співчуттів, тощо на виконання  заходів розділу «Розвиток 

місцевого самоврядування Краснокутської селищної ради» Програми 

економічного та соціального розвитку Краснокутської селищної    

територіальної   громади у сумі 40 000 грн. 

 

 2. По головному розпоряднику «Відділ освіти Краснокутсьої селищної 

ради Богодухівського району Харківської області» по спеціальному фонду: 

 а) зменшуються  бюджетні асигнування по об’єкту «Будівництво  
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майданчика зі штучним покриттям за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с. Мурафа вул. Центральна, 81» у сумі 72 049 грн., 

          збільшуються по об»єкту: «Будівництво футбольного поля з 

синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням (В’язівський ліцей) за 

адресою: Харківська область Богодухівський район с.В’язова вул. Слобожанська, 

9» у сумі 72 049 грн.; 

 

V. Уточнення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках 

 

1. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках в додатку 7 до рішення по головному розпоряднику 

«Краснокутська селищна  рада  Богодухівського  району  Харківської  

області» по територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Краснокутської селищної ради. 

 

 

Начальник фінансового управління 

Краснокутської селищної ради                                                             Надія ПІСНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Павлюк 3 14 17 


