
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 21 грудня 2021 

року «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)»: 

 

1) збільшуються доходи та видатки бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади  за рахунок дотації з обласного бюджету у сумі  48 300 

грн., в т. ч: 

 

а) по загальному фонду затверджується дотація з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги 

та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з  державного бюджету у сумі 48 300 грн. 

Видатки збільшуються по головному розпоряднику «Відділ культури та 

туризму Краснокутської селищної рада Богодухівського району Харківської 

області». 

 

2) зменшуються доходи та видатки бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"- за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 

сумі 32 708 грн., з них: 

а) по загальному фонду на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та проведення супервізії (видатки споживання) у сумі 31 807 грн., в 

т. ч.: 

- проведення супервізії у сумі 25 110 грн.; 

 - підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності у сумі 6 516 

грн.; 

- підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-

11(12) класів загальної  середньої освіти у сумі 181 грн. 

б) по спеціальному фонду на закупівлю засобів навчання та обладнання 

для навчальних кабінетів початкової школи  у сумі 901 грн.; 
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Видатки зменшуються по головному розпоряднику «Відділ освіти  

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області». 

 

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»: 

а) Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 08 грудня 2021 року № 612 «Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 липня 2021 року 

№ 405» по  спеціальному фонду зменшується  обсяг субвенції обласному 

бюджету Харківської області на співфінансування на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об»єктів соціально-культурної сфери для 

придбання мультифункціонального спортивного майданчика відповідно до 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об»єктів соціально-

культурної сфери у сумі 96 200 грн. 

 

а) в межах видатків, передбачених на фінансову підтримку виробничому 

управлінню житлово-комунального господарства  на виконання заходів 

розділу «Житлово-комунальне господарство» Програми економічного та 

соціального розвитку Краснокутської    селищної    територіальної   громади   на    

2021  рік: 

змінюється цільове призначення частини коштів, затверджених рішенням 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року, а саме зменшуються  видатки  по  

загальному  фонду  на придбання паливно-мастильних матеріалів  у сумі 85 840 

грн. та збільшуються на придбання спецодягу у сумі 36 100 грн. та на 

придбання матеріалів для господарських потреб у сумі 49 740 грн. 

 

 

 

Начальник фінансового управління 

Краснокутської селищної ради                                                             Надія ПІСНА 
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