
Пояснювальна записка 

до рішення сесії селищної ради  

«Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на  

2022 рік» 

 

Проєкт бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік 

сформований на підставі Бюджетного та Податкового Кодексів України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні та інших нормативно-правових 

актів. Під час розробки проєкту бюджету територіальної громади враховано 

положення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою 

Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, 

схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 

586, особливостей складання прогнозів місцевих бюджетів на 2022 - 2024 роки, 

доведених листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-

6/18181, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану 

фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і 

соціальної сфери Краснокутської селищної територіальної громади. Проєкт 

враховує основні напрями розвитку на 2022 рік, відображені в проєктах 

галузевих програм територіальної громади на відповідний період. 

І. Інформація про соціально-економічний стан Краснокутської селищної 

територіальної громади і прогноз його розвитку на 2022 рік 

 

  Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади, забезпечення зайнятості 

населення є розвиток агропромислового комплексу, підприємств житлово-

комунального господарства, споживчого ринку та сфери послуг, малого  

бізнесу та підприємництва,  якими забезпечується значний обсяг валової 

доданої вартості, яка створюється на території Краснокутської селищної 

територіальної громади. 

Протягом 2021 року забезпечувалась реалізація завдань та заходів 

Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 № 65-VІII  (із змінами). 

            Наявне населення Краснокутської селищної територіальної громади 

станом на 01 січня 2021 року складає 26 597 осіб, що становить 98,8% до 2020 

року. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного 

скорочення на 310 осіб. 

На сьогодні аграрний сектор є однією з основних галузей економіки 

громади, базовою складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також 

формує основу продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної 

безпеки, а також формує соціально-економічні основи розвитку сільських 

територій. 

Основним завданням для кожного підприємства територіальної громади є 
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пошук шляхів найефективнішого використання ресурсів та оптимізації витрат. 

На шляху оптимізації витрат підприємств житлово-комунального господарства 

важливим є скорочення витрат на паливно-енергетичні ресурси, зокрема, 

зменшення базового споживання природного газу шляхом його економії та 

заміщення альтернативними видами палива.  

Станом на 01.01.2021 року на території Краснокутської селищної 

територіальної громади налічується суб’єктів господарювання всього 878 

одиниць, в тому числі: середні – 7, малі - 145, мікро – 726. Обліковано 413 

платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є 

власниками житлової та нежитлової нерухомості, з них: 316 - фізичні особи, 97 

- юридичні особи. Платниками земельного податку являються 4224 особи, в 

т.ч.: 4004 фізичні особи і 220 – юридичні. На обліку стоїть 700 платників 

єдиного податку з них: 111 платників 1 групи, 327 платник 2 групи та 262 

платників 3 групи. 

У січні-жовтні 2021 року до загального фонду бюджету територіальної 

громади зараховано 189 481,8 тис. грн., або 100,0% до показників, 

затверджених органом місцевого самоврядування, додатково отримано 0,1 тис. 

грн. Темп росту надходжень до загального фонду бюджету у порівнянні з 

відповідним періодом 2020 року становить 136,4%, в абсолютних показниках 

надходження збільшились на 50 515,0 тис. грн.  

 Найбільшими платниками податків до бюджету  є: відділ освіти 

Краснокутської селищної ради, ВК «Укрнафтобуріння», АТ 

«Укргазвидобування», ПА «Ватал», ПСП «Явір». 

          Також бюджетоутворюючими підприємствами є: Краснокутська селищна 

рада, КНП «Краснокутська ЦРЛ», АТ «Харківобленерго», ПП «Цукровик –

АГРО», ТОВ «Качалівське», ДГ «Пархомівське, ТОВ «Славутич», ПП «Карат-

АПК», СТОВ «Нива», СФГ «Ковальчуківське», ПСП «Буран», ТОВ 

"Краснокутський АШБУД".   

  Цілі соціально-економічного розвитку територіальної громади на 

середньостроковий період та очікувані результати їх досягнення до кінця 

поточного року: 

- створення умов для економічного зростання; 

- посилення інвестиційної та інноваційної активності; 

-забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та 

комунальної інфраструктури: 

- проведення цілеспрямованої містобудівної політики; 

- дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, 

підвищення конкурентноспроможності територіальної громади, 

 - забезпечення доступності широкого спектру соціальних послуг; 

- забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту 

населення. 

Пріоритети соціально-економічного розвитку територіальної громади на 

середньостроковий період та очікувані результати їх досягнення до кінця 

поточного року: 
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          - підвищення добробуту та створення комфортних умов для проживання 

громадян; 

 - сприяння залученню інвестицій на підприємства громади та їх 

пріоритетне спрямування на високотехнологічні виробництва, впровадження 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій, підтримку інноваційної діяльності;  

 - покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного 

інвестиційного іміджу громади, сприяння розвитку співробітництва з фондами, 

грантів або інших фінансових інструментів для реалізації інвестиційних 

проєктів; 

 - підвищення рівня поінформованості спільноти про розвиток громади;  

 - підвищення якості культурного життя населення, розвиток 

туристичного потенціалу громади; 

 - підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення умов для 

підвищення конкурентоспроможності економіки громади;  

 - запровадження управління громадою відповідно до міжнародних 

стандартів; 

 - підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу 

чергу в бюджетній сфері; 

 - сприяння підвищенню економічної активності, забезпеченню 

зайнятості населення; 

 - забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг 

населенню; модернізація житлово-комунальної інфраструктури громади та 

покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;  

 - створення умов для поліпшення функціонування установ охорони 

здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; 

забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших 

послуг; 

 - забезпечення соціального захисту мешканців територіальної громади;  

 - покращення стану навколишнього природного середовища та 

раціональне використання природних ресурсів; 

  - врахування потреб та впливу людей і бізнесу при просторовому 

плануванні території громади; 

 - підвищення ефективності використання комунальної власності та 

земельних ресурсів, діяльності комунальних підприємств; 

 - підвищення ефективності інформаційної системи Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів, впровадження сучасних електронних 

сервісів, інформаційних технологій для громадян та бізнесу; 

 - підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості діяльності 

Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів; 

 - залучення громади до ефективного управління громадою. 

Основні прогнозниі макропоказники економічного та соціального розвитку 

України й основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

території Краснокутської селищної територіальної громади, відповідно до яких 

сформовано проєкт бюджету Краснокутської селищної територіальної громади, 

а також показники, визначені на відповідний бюджетний період Бюджетною 
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декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади на середньостроковий період: 

Найменування 

показника, 

одиниця виміру 

2020 рік 

(звіт) 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

Індекс споживчих 

цін, грудень до 

грудня попереднього 

року, відсотки 

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін 

виробників, грудень 

до грудня 

попереднього року, 

відсотки 

114,5 117,0 107,8 106,2 105,7 

Чисельність наявного 

населення громади, 

чол. 

26 907 26 597 26 597 26 597 26 597 

 

 

Розвиток територіальної громади у 2022 році буде відбуватися в умовах 

поступової адаптації економічних суб’єктів до нових реалій, викликаних 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, проведення ряду реформ, спрямованих на 

створення умов для динамічного, збалансованого економічного зростання та 

вдосконалення механізмів управління розвитком території на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, забезпечення належного 

функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, 

дотримання екологічних стандартів, зростання добробуту населення і гідних 

умов життя. 

 

ІІ. Оцінка доходів бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади 

Дохідна частина бюджету Краснокутської селищної територіальної громади 

на 2022 рік сформована з врахуванням прогнозних макропоказників економічного 

і соціального розвитку України на 2022 рік та розроблена відповідно до норм 

чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих 

актів, враховуючи очікуване виконання за 2021 рік. 

Фінансовий ресурс селищної територіальної громади (без урахування 

трансфертів) на 2022 рік прогнозується в обсязі 262 818 665 грн., з них: 

- загальний фонд – 255 850 500 грн.; 

- спеціальний фонд – 6 968 165 грн. 
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Структура загального фонду 

 бюджету селищної територіальної громади 

 на 2022 рік 

Назва податку Прогноз надходжень 

на 2022 рік за 

розрахунками 

фіноргану (грн.) 

Питома вага в 

загальному обсязі 

надходжень, % 

Податок на доходи фізичних осіб 

доходи фізичних осіб 

96 762 500 37,8 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

2 000 000 0,8 

Рентна плата за користування надрами 

 

104 772 200 39.8 

Акцизний податок з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну 

територію України пального та з 

реалізації підакцизних товарів 

6 700 000  2,8 

Податок на майно 18 900 000 7,7 

в тому числі   

плата за землю  17 224 127    7,0 

Єдиний податок  23 793 800 9,9 

Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 

149 000 0,06 

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності та інші 

доходи 

1 141 000 0,5 

Інші надходження 1 632 000 0,7 

Всього доходів загального фонду 

(без урахування трансфертів) 

255 850 500 100,0 

 

Найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду бюджету є 

рентна плата за користування надрами, прогнозний показник становить  

104 772 200 грн., питома вага в структурі доходів складає 41,0%. Розрахунок 

надходжень на 2022 рік розроблений з урахуванням темпу росту 101,5% у 

порівнянні з очікуваними надходженнями за 2021 рік, збільшено на 1 548 400 

грн. 

Платниками рентної плати за користування надрами для видобування нафти, 

газу та газового конденсату у 2021 році є: ПРАТ ВК «Укрнафтобуріння», АТ 
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«Укргазвидобування», ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ», ТОВ «Системойлінженерінг», 

НГВУ «Охтирканафтогаз». 

Податок на доходи фізичних осіб у структурі доходів складає 37,8 % від 

загального обсягу надходжень. На 2022 рік запланований обсяг податку – 

96 762 500 грн.  

Темп росту надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2022 році 

становить 114,5% до очікуваного показника 2021 року, збільшено на       

12 251 400 грн. 

Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», із 

урахуванням обсягу фонду оплати праці при розмірі мінімальної заробітної плати з 

1 січня 2022 року – 6 500 грн. на місяць, з 1 жовтня – 6 700 грн. і динаміки 

надходжень протягом 2020-2021 років. Також враховано збільшення зарахування 

податку на доходи фізичних осіб до загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади на 4%, згідно внесених змін до статті 64 Бюджетного 

кодексу України. 

   Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців 2021 

року в місцевий бюджет є: відділ освіти – 16 452 351 грн., питома вага сплаченого 

податку складає 17,0%; ПРАТ ВК «Укрнафтобуріння» – 8 978 019 грн., що 

становить 9,3%; АТ «Укргазвидобування» – 8 044 286 грн. (8,3%), 

Краснокутська селищна рада – 4 552 556 грн. (4,7%), АТ «Харківобленерго» - 

2 857 697 грн. (2,9%), ПА «Ватал» - 2 663 570 грн. (2,7%), ДП «ДГ 

«Пархомівське» ІОБ НААН – 2 235 878 грн. (2,3%), ПСП «Явір» - 2 025 601 грн. 

(2,1%). 

 

Розрахунок прогнозного обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб 

до селищного бюджету на 2022 рік 

тис.грн. 

Назва  

Факт за 

2020 рік 

Очікуване 

надходжен

ня за 2021 

рік 

Прогноз 

на 2022 

рік 

Темп 

росту 

очікував-

ного надх. 

на 2021 до 

факту 

2020,% 

Темп 

росту 

прогно-

зу на 

2022 до 

очікув. 

на 

2021,% 

Податок на доходи фізичних 

осіб 75587,6 84511,1 96762,5 111,8 114,5 

в тому числі:           

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 55207,4 62647,0 72659,0 113,5 116,0 

Податок на доходи фізичних 

осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших 1727,0 1096,9 1204,0 63,5 109,8 
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виплат, одержаних 

військовослужбовцями та 

особами рядового і 

начальницького складу, що 

сплачується податковими 

агентами 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 17747,9 19757,8 21833,5 111,3 110,5 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами 

річного декларування 905,3 1009,4 1066,0 111,5 105,6 

 

Прогнозний показник податку на майно до місцевого бюджету на 2022 рік 

становить 18 900 000 грн. (питома вага в структурі доходів складає 7,4%), темп 

росту становить 102,4%, що більше на 443 000 грн. від очікуваних надходжень за 

2021 рік. Плати за землю прогнозується надходження в обсязі 17 224 127 грн. 

(питома вага в структурі доходів складає 7,0%), темп росту становить 105,5% від 

очікуваного показника за 2021 рік, збільшено на 897 940 грн. 

Обсяг прогнозного надходження єдиного податку на 2022 рік становить 

23 793 800 грн. (9,3% від загального надходження). Порівняно із очікуваним 

показником у 2021 році збільшується на 106,0%, або на 1 353 400 грн. 

Решта податків прогнозується в такому обсязі: 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 2 000 000 грн. 

(питома вага 0,8% в структурі доходів),  заплановано на рівні надходжень у 2021 

році; 

- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію 

України пального та з реалізації підакцизних товарів – 6 700 000 грн., що складе 

2,6% від загальних доходів, темп росту 107,0% (+390 000 грн.); 

- доходи від власності та підприємницької діяльності та інші надходження 

– 149 000 грн. (темп росту 104,0%); 

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності та інші доходи – 1 141 000 грн., або 0,4% від загальних 

доходів (темп росту 103,2%). 

 

Обсяг надходження спеціального фонду (без врахування трансфертів) до 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік 

прогнозується  в сумі 6 968 165 грн., в тому числі: 

- власні надходження бюджетних установ – 6 758 810 грн. 

- екологічний податок – 209 355 грн.  
  

Власні надходження бюджетних установ: 

1) Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 6 071 136 грн. (батьківська плата для забезпечення 
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харчування учнів 5-11 класів в загальноосвітніх школах – 1 504 058 грн., 

батьківська плата по КПСМНЗ «Краснокутська дитяча музична школа» - 162 000 

грн. та дитячих навчальних закладах – 1 614 856 грн., плата для забезпечення 

проживання, відпочинку, оздоровлення дітей у ДЗОЗ «Каразінський» -  

2 415 227 грн.; по територіальному центру соціального обслуговування за 

надання платних соціальних послуг – 201 734 грн.); 

2) Плата за оренду майна бюджетних установ – 84 372 грн. (по відділу 

освіти (загальноосвітні школи) – 45 902 грн., по КПСМНЗ «Краснокутська дитяча 

музична школа» - 5 769 грн., по відділу культури і туризму (будинок культури) – 

30 978 грн., по територіальному центру соціального обслуговування – 1 723 

грн.); 

3) Кошти, що отримуються установами на виконання окремих доручень – 

603 302 грн. (по територіальному центру соціального обслуговування - 75% 

від пенсії підопічних, які знаходяться в стаціонарному відділенні с. 

Козіївка). 

Власні надходження бюджетних установ використовуються за напрямками, 

визначеними Бюджетним кодексом України, в межах фактичних надходжень. 

 

 Надходження екологічного податку прогнозується в обсязі 209 355 грн., 

що на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік. 

 

Крім власних і закріплених доходів на 2022 рік передбачається з Державного 

бюджету України: базова дотація – 5 091 100 грн. і освітня субвенція – 80 567 

100 грн. 

Передбачається дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в 

обсязі 1 086 400 грн. 

Також по загальному фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади затверджується субвенція з обласного бюджету за 

рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету в обсязі 2 449 658 грн. в 

тім числі на: 

- здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції – 1 877 988 грн.; 

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 571 670 грн. 

Інша субвенція з місцевих бюджетів планується в обсязі 692 242 грн., в 

тім числі з обласного бюджету на: 

- 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 (комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2021-2025 роки) -556 416 грн.; 
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- 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, із 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 2021-2025 роки) – 34 450 грн.; 

- проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна 

Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 

роки) – 17 550 грн.; 

- проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, 

віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою)  (комплексна 

Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 

роки) – 83 826 грн. 

ІІІ.   Видатки  бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України при формуванні проєкту 

бюджету міжбюджетні трансферти по бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади з державного бюджету враховані в обсягах, визначених 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». 

Виходячи із принципу збалансованості бюджету у відповідності до статті 7 

Бюджетного    кодексу    України,    видатки    селищного   бюджету    на    2022    

рік прогнозуються в загальній сумі 352 700 165 грн., з них по загальному 

фонду – 345 732 000 грн., по спеціальному – 6 968 165 грн. 

В розрахунках до проєкту бюджету селищної територіальної громади 

відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» врахована мінімальна заробітна плата з 01 січня 2022 року – 6 500 гривень 

на місяць, з 01 жовтня 2022 року – 6700 гривень на місяць.  Також врахований 

розмір посадового  окладу  працівника  І  тарифного  розряду  ЄТС  з  01 січня 

2022 року – 2 893 гривень на місяць, з 01 жовтня 2022 року – 2 982 гривень на 

місяць.  

Видатки на оплату праці  працівників виконавчих органів місцевого 

самоврядування розраховані з діючими нормами законодавства та інших чинних 

розпорядчих документів. 

                           Державне управління 

Видатки по загальному фонду  бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на утримання органів управління на 2022 рік 

передбачаються в сумі 53 865 819 грн., що більше на 5 989 549 грн. або на 12,5 % в 

порівнянні з затвердженими плановими показниками на 2021 рік з урахуванням 

змін. На заробітну плату заплановано бюджетні асигнування у сумі 39 492 227 

грн., нарахування на заробітну плату – 8 688 290 грн. На оплату комунальних 
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послуг та енергоносіїв передбачається 2 997 6 грн., інші господарські потреби та 

послуги – 2 687 689 грн. 

 

Освіта 

Видатки бюджету селищної територіальної громади на галузь «Освіта» на 

2022 рік передбачені в сумі 190 086 957 грн., в тому числі по загальному фонду – 

184 339 145 грн., по спеціальному фонду – 5 747 812 грн. 

У видатках бюджету селищної територіальної громади по галузі «Освіта» 

враховані цільові видатки: освітня субвенція  на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у сумі 80 567 100 

грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету на інклюзивно-ресурсний центр у 

сумі 1 877 988 грн., дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі 948 700 грн. 

Видатки по загальному фонду на 2022 рік заплановані більше на 26 994 272 

грн. або на 17,2 % в порівнянні з затвердженими плановими показниками на 2021 

рік з урахуванням змін. 

У 2022 році за рахунок бюджетних призначень по галузі «Освіта» з бюджету 

селищної територіальної громади по головному розпоряднику «Відділ освіти  

Краснокутської селищної ради» будуть утримуватись 9 дошкільних навчальних 

закладів, 10 ліцеїв, 3 гімназії, 2 позашкільних навчальних закладів (ЦДЮТ, 

дитячий оздоровчий заклад «Каразінський»), централізована бухгалтерія та  

група по господарському обслуговуванню, центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, інклюзивно–ресурсний центр; по головному 

розпоряднику «Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради» - 

комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад 

«Краснокутська дитяча музична школа». 

В загальній сумі видатків загального фонду  бюджету селищної 

територіальної громади враховано видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями в сумі 119 626 719 грн., яка розраховувалась виходячи із обсягу 

обов'язкових виплат і фактично зайнятих посад з врахуванням затверджених 

розмірів мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І 

тарифного розряду. Передбачені асигнування на реалізацію положень статті 57 

Закону України «Про освіту» в частині виплати педагогічним працівникам 

надбавок за вислугу років, щорічної грошової винагороди в розмірі посадового 

окладу за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків, а також 

виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки за нормами 

(в розмірі посадового окладу), передбаченими цим законом. Запланована 

надбавка за престижність педагогічним працівникам в розмірі 30% та надбавка за 

особливі умови праці бібліотечним працівникам в розмірі 25,0%. 

Видатки на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких обрахований 

виходячи із обгрунтованих лімітів споживання та діючих тарифів на 

електроенергію, газ, тепло-, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх 
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підвищення) становлять 22 505 461  грн. 

На виконання Програми розвитку освіти у Краснокутській селищній 

територіальній громаді на 2022 – 2024 роки в проєкті бюджету на 2022 рік по 

галузі передбачено харчування учнів 1-4 класів 995 учнів,  харчування учнів 5-

11 класів  пільгових категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування, 

малозабезпечені, діти учасників АТО, переселенці) 203 учні, звільнених в 

групах продовженого дня 5 учнів. В розрахунку враховано вартість 1 діто-дня 

1-4 класів, груп продовженого дня - 21 грн. ; 5-11 класів – 25 грн. Оздоровлення 

учнів влітку в пришкільних таборах 736 учнів з розрахунку 1 діто-дня 40 грн.,   

харчування дітей у дитячому садку Каплунівської гімназії з розрахунку 1 діто- 

дня 52 грн., (в т. ч. з бюджету 60% - 31,2 грн.), харчування дітей у дитячому 

садку Костянтинівського ліцею з розрахунку 1 діто -дня 52 грн., (в т. ч. з 

бюджету 50% - 26 грн.)  

Харчування дітей в дитячих садках  з розрахунку 1 дітодня  - 52 грн., в т. 

ч. з бюджету 50% -26 грн, (Краснокутський ДНЗ № 1, №2, №3); з бюджету 60% 

- 31,2 грн. (Пархомівський, Колонтаївський, Козіївський, Мурафський, 

Дублянський, Рябоконівський ДНЗ). На оздоровлення в дитячих садочках 

харчування в літній період збільшено на 10% відповідно по кожному. 

Всього видатків на харчування за рахунок коштів бюджету селищної 

територіальної громади передбачено в сумі 7 055 352 грн. 

На оплату послуг (технічне обслуговування, страховка, діагностика, 

поточний ремонт автобусів, повірка газових лічильників, технічне обслуговування 

системи протипожежного захисту, повірка димохідних та вентиляційних каналів, 

обробка дерев»яних конструкцій, надання дозволів на відведення земельних 

ділянок та виготовлення технічної документації та інші послуги) заплановано 

3 060 903 грн. 

Передбачені видатки на проведення окремих заходів, в тому числі на участь 

в обласних олімпіадах, конкурсах, проведення заходів по позашкільній освіті, 

оплата за навчання, відповідальних за протипожежну безпеку, 

електрогосподарство, теплове господарство операторів газових котелень та 

інших робітників в сумі 143 795 грн. 

 На виплату допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким у 2022 році виповнюється 18 років заплановано 59 305 грн. 

Головними розпорядниками коштів по галузі «Освіта» визначені: 

           -  відділ освіти Краснокутської селищної ради  – 185 811 093 грн. (по 

загальному фонду – 180 231 050 грн., по спеціальному фонду – 5 580 043 грн.); 

           - відділ   культури та туризму Краснокутської селищної ради  -   утримання 

комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Краснокутська дитяча музична школа» у сумі 4 275 864 грн. (по 

загальному фонду – 4 108 095 грн., по спеціальному фонду – 167 769 грн.). 

                                             Охорона здоров'я 

У проєкті селищного бюджету на 2022 рік, поданого на розгляд сесії 

селищної ради видатки на галузь передбачені в сумі 26 247 955 грн. по 

загальному фонду.  
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Комунальні некомерційні підприємства фінансуються з державного 

бюджету за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного 

обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до 

Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення”. 

Видатки по загальному фонду на 2022 рік заплановані більше на 

5 903 532 грн. або на 29 % в порівнянні з використанням коштів по галузі за 

2021 рік. 

За рахунок передбачених на галузь коштів загального фонду на 

виконання Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської 

селищної ради на 2022-2024 роки, на 2022 рік надається фінансова 

підтримка комунальному некомерційному підприємству, що надає послуги 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги по коду програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0212010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  -  

15 794 795. грн., в т.ч. на: 

- здійснення доплати до заробітної плати працівникам, які працюють в 

умовах установлених карантинних обмежень, пов’язаних із ліквідацією 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (програма «місцевих стимулів») –  

4 023 170 тис. грн.; 

- забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення – 

1 135 858 грн.; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 930 466 грн.; 

- забезпечення виплати пенсій, що підлягають відшкодуванню, 

призначених особам, які були зайняті повний робочий день на підземних 

роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці 

– 82 560 грн.; 

- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань – 517 840 грн.; 

- забезпечення надання населенню медичних послуг вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги  (заробітна плата операторам котельні – 

175 848 грн. та нарахування на заробітну плату – 38 687 грн.; предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар – 669 906 грн.; медикаменти та 

перев’язувальні матеріали – 2 707 000 грн.; продукти харчування – 200 000 грн.; 

оплата послуг (крім комунальних) – 790 040 грн.; видатки на відрядження  - 

84 840  грн.; інші видатки – 2 400 грн.; оплата згідно із законодавством 

післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації 

кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення 

таких навчань – 37 600 грн.)– 4 706 401 грн.; 

- забезпечення надання послуг безоплатного зубопротезування пільговим 

категоріям населення – 150 000 грн.; 

- оновлення матеріально-технічної бази (виготовлення проєктно-

кошторисної документації на встановлення блискавкозахисту – 45 000 грн.; 
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виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування вуличного 

освітлення – 10 000 грн.; придбання обладнання – 110 000 грн.; придбання 

малоцінних предметів та обладнання – 83 500 грн.) – 248 500 грн. 

Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства, що 

надає послуги первинної медико-санітарної допомоги, на виконання Програми 

розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної ради» 

Богодухівського району Харківської області на 2022-2024 роки, по коду 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачається у сумі 

10 453 160 грн. , в т.ч. на: 

- здійснення доплати до заробітної плати працівникам, які працюють в 

умовах установлених карантинних обмежень, пов’язаних із ліквідацією 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (програма «місцевих стимулів») –  

2 020 454 грн.; 

- забезпечення підвозу хворих на хронічну ниркову недостатність  до  

м. Харків для проведення їм процедури гемодіалізу – 420 320 грн.; 

- видатки на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, 

поширення та ліквідації корона вірусної хвороби (COVID-19) (паливно-

мастильні матеріали для підвозу мобільної бригади на запобігання виникнення, 

поширення та ліквідації корона вірусної хвороби COVID-19 – 277 843 грн.; 

дезинфікуючі засоби - 156 000 грн.; засоби індивідуального захисту – 791 580 

грн.; лікарські засоби для комплектування аптечки для надання невідкладної 

допомоги в разі виникнення побічних дій після проведення вакцинації від 

COVID-19 – 45 540 грн.; медичні матеріали та медичні засоби для запобігання 

COVID-19 – 1 117 661 грн.) – 2 388 624 грн.; 

- забезпечення лікарськими засобами громадян, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання – 44 642 грн. 

- забезпечення технічними засобами індивідуального догляду 

(підгузниками) дітей-інвалідів підгрупи А – 55 074  грн.; 

- забезпечення технічними засобами (калоприймачі) осіб з інвалідністю і 

дітей з інвалідністю – 188 072 грн.; 

- забезпечення технічними засобами (слухові апарати,) осіб з інвалідністю 

і дітей з інвалідністю – 13 829  грн.; 

- забезпечення технічними засобами (протези очей) осіб з інвалідністю і 

дітей з інвалідністю –21 440 грн.; 

- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань (онкологічні 

захворювання) таргетна та не стероїдна терапія – 600 000 грн. 

- забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань (онкологічні 

захворювання) наркотичне знеболювання -  76 800 грн.: 
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- оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення надання 

послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення  

– 2 416 786 грн.; 

- забезпечення надання населенню медичних послуг первинної допомоги 

(медикаменти та перевязувальні матеріали – 262 212 грн.; окремі заходт по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 

105 000 грн.)– 367 212 грн.; 

- оновлення матеріально-технічної бази (придбання меблів – 236 250 грн.; 

придбання матеріалів для забезпечення злагодженого функціонування 

підприємства – 368 500 грн.; придбання бланків обліково-звітної документації – 

43 630 грн.; оплата послуг (крім комунальних) для злагодженого 

функціонування підприємства – 601 500 грн.) – 1 249 880 грн.; 

- забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги на 

оздоровлення працівникам – 590 027 грн. 

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров'я» для надання 

фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству, що надає 

послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та комунальному 

некомерційному підприємству, що надає послуги первинної  медико-санітарної  

допомоги та використання цільових субвенцій визначено Краснокутську 

селищну раду. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

На виконання Програми соціального захисту населення Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки до складу видатків на 

соціальний захист населення включаються наступні витрати бюджету: 

    -    надання пільг окремим категоріям громадян з оплати  послуг зв'язку у 

сумі 35 000 грн.; 

       - компенсаційні  виплати  на  пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян у сумі 950 000 грн.; 

 - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті у сумі 90 648 грн.; 

    -  виплата   грошової  компенсації  фізичним   особам,   які   надають  

соціальні послуги у сумі 305 160 грн.; 

    - організація та проведення громадських робіт – 1 180 630 грн. 

    - інші   видатки   на   соціальний   захист   населення (виплата матеріальних 

допомог) у сумі 3 426 242 грн. з них: за рахунок бюджету селищної громади 

(виплата матеріальних допомог)  у сумі 2 734 000 грн., за рахунок субвенції з 

обласного бюджету на проведення санаторно-курортного лікування окремих 

категорій населення у сумі  692 242 грн.; 

       -  забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю територіальним центром  соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) у сумі 13 750 017 грн.  

Фонд оплати праці по терцентру обрахований з урахуванням підвищення 

розміру мінімальної заробітної плати, розміру посадового окладу працівника І 
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тарифного розряду на 2022 рік в сумі  9 594 321 грн. 

Нарахування на заробітну плату обраховано в сумі 2 000 273 грн. 

Видатки на медикаменти компенсуються коштами спеціального фонду за 

рахунок власних надходжень - (75 % пенсії підопічних, що проживають в 

стаціонарному відділенні та від платних соціальних послуг), які заплановані за 

рахунок надходження до спеціального фонду у сумі 47 763 грн., з розрахунку 

вартості одного ліжко-дня 3,54 грн. 

Витрати на продукти харчування обраховані за рахунок коштів загального 

фонду в сумі 582 737 грн., з розрахунку вартості одного ліжко-дня 53,22 грн., та за 

рахунок коштів спеціального фонду - у сумі 327 537 грн. з розрахунку вартості 

одного ліжко-дня 29,91 грн., виходячи із натуральних норм споживання згідно 

нормативів і розмірів ринкових цін на продукти харчування. 

Враховані асигнування на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг яких 

обрахований, виходячи із обгрунтованих лімітів споживання та діючих тарифів на 

електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення (з урахуванням їх 

підвищення). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені видатки 

в сумі 931 129 грн. 

Всі інші видатки на утримання установи планувались виходячи із потреби 

бюджетної установи в коштах. 

В розрахунку на одного одержувача соціальних послуг витрати загального 

фонду становлять 6 116,56 грн. 

- утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб у сумі 

1 819 100 грн. В загальній сумі враховані видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями у сумі 1 680 461 грн., яка розраховувалась виходячи із штатної 

чисельності посад з врахуванням затверджених розмірів мінімальної заробітної 

плати. Враховані асигнування на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг 

яких обрахований, виходячи із обгрунтованих лімітів споживання, та діючих 

тарифів на електроенергію, теплопостачання (з урахуванням їх підвищення) у сумі  

73 079 грн. 

  -  на виконання  Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних 

ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній 

громаді Богодухівського району Харківської області на 2022 – 2024 роки 

заплановано проведення молодіжних заходів у сумі 92 118 грн.; 

  -   на   виконання  Програми допризовної  підготовки,   військово- 

патріотичного виховання молоді та підготовки до призову громадян на строкову 

військову службу та службу за контрактом на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022 2024 роки(перевезення 

призовників до обласного збірного пункту м. Харкова  під час проведення 

призовних кампаній  та проходження медичного огляду для призову на військову  

службу)  заплановані видатки у  сумі 312 800 грн.; 

          Всього витрати на соціальний захист населення по загальному фонду 

заплановані в сумі 21 961 715 грн. Це більше на 2 997 307 грн. або на 15,8% в 

порівнянні із затвердженими плановими показниками на 2021 рік з урахуванням 

змін.  

Головним розпорядником коштів по видатках на соціальний захист 
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населення визначено Краснокутську селищну раду. 

 

Культура і мистецтво 

Обсяг видатків на культуру і мистецтво в 2022 році планується у сумі 

13 756 449 грн. (по загальному фонду – 13 725 471 грн., по спеціальному фонду – 

30 978 грн.). 

Видатки по загальному фонду на 2022 рік заплановані більше на 1 013 511 

грн. або на 8,0 % в порівнянні із затвердженими плановими показниками на 2021 

рік з урахуванням змін. 

За рахунок коштів, передбачених на галузь у 2022 році, будуть 

утримуватись 24 бюджетні установи культури, в тому числі: комунальний заклад 

«Краснокутська публічна бібліотека», яка включає 25 сільських селищних 

бібліотек – філій, 22 клубних заклади та централізована бухгалтерія відділу 

культури та туризму. На виконання Програми розвитку культури і туризму 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки 

заплановано проведення культурно – мистецьких заходів. 

Комунальний заклад  початкової мистецької освіти Краснокутської селищної 

ради «Краснокутська школа мистецтв» відповідно до наказу Міністерства фінансів 

України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» віднесений до галузі 

«Освіта». 

Обсяг асигнувань на утримання закладів культури враховує потребу на 

заробітну плату, виходячи із фактично зайнятих посад з врахуванням 

затверджених розмірів мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу 

працівника І тарифного розряду, та нарахування у сумі 11 300 474 грн. 

Врахована в повному обсязі потреба в асигнуваннях на проведення розрахунків за 

енергоносії,  обсяг яких обрахований на основі обгрунтованих лімітів споживання 

та діючих тарифів на електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення 

(з урахуванням їх підвищення) у сумі 1 349 931 грн. 

На фінансування бібліотечних закладів за рахунок коштів загального 

фонду по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів  1014030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»   планується  виділити   

4 646 474 грн. 

На утримання клубних закладів по коду програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»» по 

загальному фонду передбачено 7 521 343 грн. 

На утримання централізованої бухгалтерії по коду програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 1014081 «Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі культури і мистецтва» передбачено 1 057 654 грн. 

На проведення культурно-мистецьких заходів по коду програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» передбачено 500 000 грн. 

Головним розпорядником коштів по галузі «Культура і мистецтво» 
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визначений відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради. 

 

                        Фізична культура і спорт 

В проєкті  бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік видатки на 

галузь передбачені по загальному фонду в сумі 5 576 693 грн. Видатки 

загального фонду більше на 2 357 486 грн. або на 73,2 % в порівнянні з 

затвердженими плановими показниками на 2021 рік з урахуванням змін.(видатки 

збільшилися в зв’язку з прийняттям на баланс відділу освіти громадського 

будинку фізкультурно-оздоровчого комплексу). 

З них на утримання дитячої юнацької спортивної школи заплановані 

асигнування в сумі  5 352 593 грн.  

В загальній сумі загального фонду враховані видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями, яка розраховувалась виходячи із обсягу обов"язкових виплат і 

фактично зайнятих посад з врахуванням затверджених розмірів мінімальної 

заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду. 

у сумі 2 261 978 грн.  

Враховані асигнування на проведення розрахунків за енергоносії, обсяг 

яких обрахований, виходячи із обгрунтованих лімітів споживання та діючих 

тарифів па електроенергію, тепло-, водопостачання та водовідведення (з 

урахуванням їх підвищення) у сумі 2 333 832 грн. 

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних 

ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній 

громаді Богодухівського району Харківської області на 2022 - 2024 роки 

передбачені видатки на проведення спортивно - масових заходів  у сумі 224 100 

грн. 

Головним розпорядником коштів на утримання Краснокутської дитячо-

юнацької спортивної школи визначений відділ освіти Краснокутської селищної 

ради, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань –  Краснокутська 

селищна рада.  

 

Житлово-комунальне господарство 

На виконання Програми реформування та розвитку житло-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки на житлово-комунальне 

господарство в бюджеті селищної територіальної громади заплановані кошти 

по загальному фонду в сумі 25 588 288 грн., в тому числі: 

* на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

(надання фінансової підтримки КП «ДЖЕРЕЛО» для утримання каналізаційних 

споруд та мереж і заміни зношеного обладнання очисних споруд)  передбачено 

707 672 грн., 

* на організацію благоустрою населених пунктів  передбачено 21 365 018 

грн. з них: 

- на поховання безрідних – 198 000 грн.; 

- оплата вуличного освітлення – 2 941 433 грн. 
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- фінансова підтримка Виробничому управлінню житлово-комунального 

господарства – 18 225 583 грн., в тому числі: 

- заробітна плата з нарахуваннями – 9 805 012 грн.; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (паливно-

мастильні матеріали, автозапчастини, сіль, дошки на колодязі, баки та урни для 

сміття, господарські матеріали, матеріали для ремонту і утримання 

автомобільних доріг)  – 6 492 326 грн.; 

- оплата послуг (авто послуги по очищенню снігу, посадка квітів, оплата 

за радіоточки, проведення лабораторних досліджень проб питної води з 

колодязів громадського користування, дезінфекція хлорування води в 

колодязях, лабораторні виміри опору ізоляції,  технічна перевірка точок обліку 

електроенергії, очищення колодязів, поточний ремонт мережі вуличного 

освітлення, ремонт та утримання в належному стані кладовищ та інших місць 

поховань, ремонт братських могил та пам’ятних знаків, вирубка дерев по лініях 

електропередач, технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна) –                

1 928 245 грн.; 

* та на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 

передбачено 3 515 600 грн. ( надання фінансової підтримки КП «ДЖЕРЕЛО»  в 

сумі 2 221 700 грн. та надання фінансової підтримки Виробничому управлінню 

житлово-комунального господарства – 1 293 900 грн.) 

Головним розпорядником кошів на здійснення видатків в галузі житлово-

комунального господарства визначається Краснокутська селищна рада. 

 

Економічна діяльність 

Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку 

територій 

На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки до проекту 

бюджету на 2022 рік включені видатки на публікації у засобах масової інформації 

та участь селищної ради у проведенні загальнодержавних свят у сумі 90 500 грн., 

та на виплату грошової премії «Почесний громадянин» у сумі 6 000 грн.   

Головний розпорядник кошів - Краснокутська селищна рада. 

 

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 

На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки до проекту 

бюджету на 2022 рік включені видатки на сплату членських внесків до 

всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст 

України», асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області та 

всеукраїнської асоціації громад  у сумі 67 250 грн. 

Головний розпорядник кошів - Краснокутська селищна рада. 
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Інша діяльність 

На виконання Програми розвитку цивільного захисту Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки заплановані видатки на 

заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха у сумі 174 024 грн., та заходи з організації рятування на водах у сумі 47 524 

грн. 

Головний розпорядник кошів - Краснокутська селищна рада. 

 

Нерозподілені видатки 

 

Нерозподілені видатки затверджуються у сумі 13 935 416 грн. 

Вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків 

за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ 

та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, що фінансуються 

за рахунок коштів селищного бюджету, виконані в повному обсязі. 

Спеціальний фонд  бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади 

На 2022 рік по спеціальному фонду заплановані видатки в сумі 6 968 165 

грн. 

По галузі «Освіта» доходи спеціального фонду заплановані в сумі 5 747 812 

грн., в тому числі: по наданню дошкільної освіти – 1 614 856 грн., по наданню 

загальної  середньої  освіти – 1 549 960 грн., наданню  позашкільної  освіти – 

2 415 227 грн., по комунальному початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладу «Краснокутська дитяча музична школа» - 167 769 грн. 

Надходження коштів плануються від: плати за послуги, що надаються 

бюджетними   установами  згідно  з  функціональними   повноваженнями –  

5 696 141 грн., в тому числі батьківська плата для забезпечення харчування учнів 

5-11 класів в загальноосвітніх школах – 1 504 058 грн., батьківська плата по 

КЗПМО «Краснокутська школа мистецтв» - 162 000 грн. та дошкільних 

навчальних закладах – 1 614 856 грн., батьківська плата для забезпечення 

проживання,  відпочинку, оздоровлення дітей у ДЗОЗ «Каразінський» - 

2 415 227 грн., плата за оренду майна запланована в сумі 51 671 грн. (45 902 грн. 

-загальноосвітні школи і 5 769 грн. - КПСМНЗ КЗПМО «Краснокутська школа 

мистецтв»). 

 Видатки плануються направити на: виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам ДЗОЗ «Каразінський» – 1 239 792 грн., 

придбання предметів матеріалів, інвентарю – 318 173 грн., придбання 

медикаментів – 8 515 грн., придбання продуктів харчування – 3 790 914 

грн., оплата послуг – 82 629 грн. (крім комунальних), видатки на 

відрядження – 1 740 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 
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208 869 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 800 грн., інші виплати 

населенню – 30 880 грн., придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування – 64 500 грн. 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  

заплановані надходження по територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в обсязі 806 759 грн., в тому 

числі: 

-  від платних соціальних послуг – 201 734 грн.; 

-  від орендної плати – 1 723 грн.; 

-  75% від пенсії підопічних, які знаходяться в стаціонарному 

відділенні с. Козіївка – 603 302 грн. 

Використання коштів передбачено на: виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам – 191 784 грн., придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю – 236 955 грн., придбання 

медикаментів – 47 763 грн., продукти харчування – 327 537 грн., оплату 

послуг (крім комунальних) – 1 920 грн., інші поточні видатки – 800 

грн. 

По галузі «Культура і мистецтво» заплановані надходження від 

плати за оренду приміщень будинків культури – 30 678 грн. 

Використання коштів передбачено на: придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю – 22 550 грн., оплату послуг (крім 

комунальних) – 1 886 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

– 6 092 грн., інші поточні видатки – 450 грн. 

По галузі «Фізична культура і спорт» заплановані надходження 

від  плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю (громадським будинком фізкультурно-оздоровчого 

комплексу) в обсязі 173 261 грн.  Використання коштів передбачено на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам – 43 062 грн., 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 123 031 грн. 

По галузі «Інша діяльність» заплановані надходження від сплати 

екологічного податку у сумі 209 355 грн. Використання коштів 

передбачено на придбання контейнерів для сміття. 

 

 

Начальник фінансового управління  

Краснокутської селищної ради                                                              Надія ПІСНА 

 

 

 
Наталія Хлівняк 3 12 18 

Тетяна Павлюк 3 14 17 
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Наталія Буцька 3 12 18 


