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yKPAiHA
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

ХVПI позачергова сесiя VIII скликацня

рIшЕння

смт Краснокутськ лъ 390б_чпI

Про внесення змiн до рiшення
селищноi ради вiд22 грудня 2020 року
ЛЪ бS-VIII <Про бюджет КраснокутськоТ
селищноI територiальноi громади на 202| рiю>
та додаткiв до нього (зi змiнами)

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Законом УкраiЪи <Про
мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>>, Краснокутська селищна рада

ВИРIШИЛА:

внести змiни до рiшеннrl селищноi ради вtд22Iрудня 2О2Oроку J\b 65-VIII
кПро бюджет Краснокутськоi селищноi територiаrrьноI громади на 202| рiю> та
додаткiв до нього (зi змiнами)>>, виклавши ik у новiй редакцii:

<1. Визначити на2021 piK:

доходи бюджету КраснокутськоТ селищноi територiа-пьноi |ромади у cyMi
3З4783 604 гривень, у тому числi доходи загального фонду бюджету
КраснокутськоI селищноi територiальноТ громади - 3 18 046 0|7 гривень та
доходи спецiального фонду бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноi
громади - |6 7З7 587 гривень згiдно з додатком 1 до цього рiшення;

видатки бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноТ громади
бюджету у cyMi 348 бl3 526 гривень, у тому числi видатки загального фонду
бюджеry Краснокутськоi селищноi територiальноi |ромади 277 570 522
гривень та видатки спецiального фонду бюджету Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади-7| 04З 004 гривенр;
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профiцит за загальним фондом бюджеry KpacHoKyTcbKoi селищноТ

територiалъноi громади у cyMi 40 475 495 |ривень згiдно з додатком 2 до цього
рiшення;

дефiцит за спецiальним фондом бюджету itрас"о*утськоi селищноТ
територiальноi громади у cyMi 54 305 417 гривень згiдно з додатком 2 до цього
рiшення;

оборотний залишок бюджетних коштiв бюджету Краснокутськоi
селищноi територiальноi |ромади у розмiрi 4 800 000 гривень, що становить
1,7 вiдсоткiв видаткiв заг€шьного фо"ду бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноi громади, визначених цим пунктом;

РеЗеРВНИЙ фонд бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноi
|ромади у розмiрi 100 000 |ривень, що становить 0,04 вiдсоткiв видаткiв
загального фонду бюджету селищноi територiальноi |ромади, визначених цим
пунктом.

2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв
бюджетУ Краснокутськоi селищноi територiальноi фомади на 2О21 piK у розрiзi
вiдповiда-гrьних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатком 3 до
цього рiшення.

3. Затвердити на 2021 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 4
до цього рiшення.

4. Затвердити на 202I piK розподiл коштiв бюджеry розвитку на
здiйснення заходiв на будiвництво, реконструкцiю i реставрацiю, капiта-пьний
РеМОНТ Об'ектiв виробничоi, комунiкацiйноi та соцiальноi iнфраструктури за
об'ектами згiдно з додатком 5 до цього рiшення.

5. ЗаТвердити розподiл витрат бюджету Краснокутськоi селищноi
ТеРИТОРiальноi громади на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм у cyMi
|З8 2З7 082 гривень згiдно з додатком б до цього рiшення.

6. УСтаноВити, що у загальному фондi бюджету Краснокутськоi селищноi
територiальноI громади на 2021 piK:

1) до доходiв загального фо"ду бюджету Краснокутськоi селищноТ
ТеРИТОРiальноi |ромади належать доходи, визначенi статтею б4 Бюджетного
КОДеКСУ УКРаiни, та трансферти, визначенi статтями 97,|0| Бюджетного кодексу
УкраiЪи, Законом УкраiЪи <Про .Щержавний бюджет Украiни на 2O2l piK> та
рiшенням XapKiBcbKoi обласноi ради <Про обласний бюджет XapKiBcbKoi
областi на 2021 piк> (зi змiнами);

2) джерелами формування у частинi фiнансування е надходження,
визначенi пунктом 1 cTaTTi 72 Бюджетного кодексу Украiни;
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7. Установити, що джерелами формування спецlztльного фонду
бюджету КраснокутськоТ селищноi територiальноТ громади Украiни на2021 piK:

1) у частинi доходiв е надходження, визначенi статгями бg', 7t
Бюджетного кодексу УкраiЪи та рiшенням Харкiвёькоi обласноi ради <<Про

обласний бюджет Харкiвськоi областi на 2021r piк> (зi змiнами);

2) у частинi фiнансуваннrl с надходження, визначенi пунктом 10 частини 1

cTaTTi 7I тапунктом 2 статгi 72 Бюджетного кодексу Украiни.

8. Визначити на 2021 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу
УкраiЪи захищеними видатками бюджеry Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади видатки загального фонду на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ ;

нарахування на заробiтну плату ;

придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв ;

забезпеченнrI продуктами харчування ;

оплату комунЕlльних послуг та енергоносiiв ;

соцiальне забезпечення ;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам.

9. ,Щозволити фiнансовому управлiнню КраснокутськоТ селищноi раДИ
здiйснювати на конкурсних засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв
бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноi громади на ДеПОЗиТаХ З

под€rльшИм поверНеннrIМ таких коштiВ до кiнця поточного бюджетного перiолу

вiдповiдно до cTaTTi 16 Бюджетного кодексу УкраiЪи.

10. Вiдповiдно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Украiни надати

право фiнансовому управлiнню Краснокутсъкот селищноi ради в особi

начЕLльника фiнансового управлiння отримувати у порядку, визначеному

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, позики на покриття тимчасових касових розривiв
бюджету Краснокутськоi селищнот територiальноi громади, пов'язаних iз

забезпеченням захищених видаткiв загального фо"ду, в межах поточного

бюджетного перiоду за рахунок коштiв единого казначейського рахунку на

договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами з

обов'язковим ix поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.

11. ГолОвниМ розпоряДник€ll\d коштiВ бюджету КраснокутськоТ селищноi

територiальноТ громади на виконанIUI норм Бюджетного кодексу Уrсраiни:



l) затверлити паспорти бюджетних програм протягом 45 днiв з дня набрання
чинностi цим рiшеннrlм та змiни до них - протягом двох тижнiв пiсrrя внесення

фiнорганом вiдповiдних змiн до розпису бюджеry Краснокутськоi селищноi
територiапьноi громади ;

2) здiйсtповати управ.гliння бюджетними коIIIтами у меж€lх встановленю< iм
бюджетних повнов€Dкень та оцiнку ефективностi бюджетних процрЕlм,
забезпечуючи ефекгивне, результативне i цiльове використанIш бюджетних KolllTiB,
органiзацiю та координацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого

рiвня та одер)Iqrвачiв бюдкетнlD( коштiв у бюджетноIпry процесi;

3) забезпечити досryпнiсть iнформацii про бюджет вiдповiдно до
законод€tвства, а c€}I\4e:

здiйснення гryблiчного представленшI та гryблiкацii iнформацii про бюджет
за бюджетними програмап/Iи та пок€lзниками, бюджетнi призначенIuI щодо якID(

визначенi цим рiшенrrям, вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими
MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраiЪи, до 15 березня 2022 року;

оприJIюдненн;I паспортiв бюджетних програiи у триденний строк з дня
затвердженнrI таких документiв ;

4)iзабезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення платежiв за

заг€шьним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнуванЬ,

установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштiв,

ураховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих poKiB,

узятих на облiк органами,,Щержавноi казначейськоi служби Украiни.
Зобов'язання, взятi розпорядник€lми та одержувачами бюджетних кошrгiв без

вiдповiдних бюджегню< асигIIувань або з перевищенням повнов€l)кень,

установленlD( цшл рiшенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не

пiдlягають опrrатi за рахунок бюджетних коrrrгiв. Взяття таких зобов'язань е

порушенням бюджетного законод€lвства. Витрати бюджету на покриття T€IKI,D(

зобов'язань не здiйснюються.
За наявностi простроченоi кредиторськоi заборгованостi iз заробiтноi IuIаТИ,

стипендiй, а також за спожитi комунальнi послrупа та енергоносii розпорядники
бюджетншl коштiв у межах бюджетних асигнувань за загzLльним фондом не берУгЬ

бюджетнi зобов'язzlння та не здiйснюють платежi за iнIlл,lпди з€tходЕlми, пов'язаниI"fl{

з функчiоIIуванням бюджетнIlD( установ (lgiM з€lхищенlD( видаткiв бюджеry), ДО

погашенIuI такоi заборгованостi; j

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в кошт€lх на оплатУ пРЩ'
працiвникiв бюджетню< установ вiдповiдно до встановлених законоДаВСТВОМ

Украiни умов оIIлати працi та розмiру MiHiMallbHoi заробiтноi плати; на проведення

розрахункiв за електриtIIIу та теплову енергiю, водопостачанrul, воДовiДвеДенНЯ,

природний газ та посJtуги зв'язку, якi споживЕlються бюджетними УсТ€lнОВаМИ.



12. Затвердити

iншi

1б. Установити, що комуна-пьнi
сплачують до загального фо"ду
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лiмiти споживання енергоносiiв
натуральних показниках для головних розпорядникiв коштiв бюджету
КраснокУтськоi селищноi територiальноi громади на 202l piK, виходячи з
ОбСЯГiВ вiдповiдних бюджетних асигнувань згiдно. з додатком 7 до цього
рiшення.

РОЗПОРядникам коштiв забезпечити у повному обсязi проведення
розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення,
природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами,
Та УКЛаДеННЯ дОГоВорiв за кожним видом енергоносiiЪ у межах встановлених
вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обцрунтованих
лiмiтiв споживання.

13. УСТанОВиТи, що керiвники бюджеiних установ утриN/tуIоть чисельнiсть
ПРаЦiВНИКiВ та здiйсшоють фактичнi вI4датки на заробiтну плату, вкJIючаючи
видатки на премlt та tншt види заохочень чи винагород, MaTepiaJlbtry допомоry,
ЛИШе В МеЖах фоrrry заробiтноi плати, затвердженого для бюджетних установ у

|4. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу Украiни, надати право
фiнансовому управлiнню Краснокутськоi селищноI ради, в особi нач€Lльника

фiнансового управлiнrrя, кориryвати розпис бюджету Краснокутськоi селищноТ
ТеРиторiальноi громади за напрямами видаткiв головних розпорядникiв коштiв
бЮджету КраснокутськоТ селищноТ територiа-гrьноi громади за кодами
ПРоГраМноi кгlасифiкацii видаткiв у разi BHeceHIuI змiн до наказiв MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 14 сiчня 201| рощу Ns 11 <Про бюджетну класифiкацiю> (зi
змiнами) та вiд 20 вересшI 2017 року М 793 кПро затвердженнr{ скJIадових
програlлноТ кгrасифiкацii видаткiв та кредитуванIuI мiсцевих бюджетiв> (зi
змiнами), за )rмови погодженнrI з постiйною комiсiею Краснокутськоi селищноi
РаДи З питань фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку,
iнвестицiйноi дiяльностi, реryляторноi полiтики та пiдприемництва, з наступним
BHeceHHrIM змiн до рiшеншI селищноТ ради про бюджет Краснокутськоi селищноi
територiаrrьноi громади.

15. Здiйснювати з 01 сiчня 2021 року з бюджету Краснокутськоi селищноТ
територiа-гlьноi громади видатки на забезпечення дiяльностi бюджетних установ,
закпадiв, визначених у додатку 8 до цього рiшення, вiдповiдно до розмежуванIuI
видаткiв мiж бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом Украiни.

матерiа-гtьну

yHiTapHi пiдприемства та ik об'еднання
бюджету Краснокутськоi селищноi

територiальноi |ромади частину чистого прибутку (доходу) вiдповiдно до
Порядку, який встановлений рiшенням селищноi ради вiд 22 грудня 2020 року
J\b 64 <Про затвердження Порядку вiдрахування до загального фонду бюджету
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi |ромади частини чистого прибутку
(доходу) комунщIьних унiтарних пiдприемств та ix об>еднань>.



Надати
укJIадати договори про мiжбюджетнi трансферти
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi громади та iншими

I7.
6

право Краснокутському селищному головi
Mix< бюджетом

, бюджетами.

1S.Це рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 2О2| Ёопу.

19. Щодатки 1-8 до цього рiшення е його невiд'емною частиною.

20. Краснокутськiй селищнiй радi забезпечити оприлюдненнJI цього
рiшення в десятиденний строк з дня його прийнятгя вiдповiдно до частини
четвертоi cTaTTi 28 Бюджетного кодексу Украiни.

21. Контроль за виконанням цього рiruення покласти на постiйну комiсiю
КраснокутськоТ селищноi ради з питань фiнансiв, бюджету, соцiально-
економiчного розвитку, iнвестицiЙноi дiяльностi, регуляторноi полiтики та
пiдприсмництва (голова Микола HIKITEHKO)).

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ


