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КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЦНД РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
xAPKIBCbKoi оБлАстI

ХVПI позачергова сесiя VIII скликання

<<22>>грудня 202lpoкy лъ 3907_чпI

Про внесення змiн до рiшення
селищноi ради вЦ 09 грудня 202t року
j\tb 32б5 -YПI ,,Про бюджет KpacHoKyTcbKoi
селищноi територiальноi громади на 2022 piK>
та додаткiв до нього i|

(20541000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом УкраiЪи, Законом Украiни <Про

мiсцеве самоврядуванIuI в УкраiЪi>, Красноку-тська селищна рада

ВИРIШИЛА:

внести змiни ло рiшеннrl селищноI ради вiд 09 грудня 2O2I рокУ Jф 32б5-
yIII <Про бюджет Кра9нокутськоi се{Iищноi територiапьноi громади на 2022

piк> та додаткiв до нього, викJIавши ix у новiй редакцtt:

<< 1 . Визначити на 2022 piK:

доходИ бюджетУ KpacHoKYTcbKoi селищноi територiа.гrьноi |ромади у cyMi

З52 |28 495 |ривень, у тому числi доходи заг€tльного фонду бюджету

Краснокутськоi селищноi територiагlьrrоi цромади _ з45 160 330 гривень та

до"од" спецiального фонду бюджеry kpacHokyTcbkoi селищноi територiальноi
громади _ 6 968165-гривень згiдно з додатком 1 до цього рiшення;

видатки бюджеry Краснокутськоi селищноi територiальноi громади у
cyMi 352 L28 495 цривень, у томУ числi видатки загального фонду бюджеry

KpacHoKyTcbKoi селищноi територiалън_оi |ромади _ з45 160 330 гривень та

видатки спецlЕrпьного фонду бюджету Краснокутськоi селищНоi теритОрiа.гlьноi

громади* 6 9б8 1б5 гривень;

рIшЕння

смт Краснокутськ
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оборотний залишок бюджетних коштiв бюджету Краснокутськоi
селищноi територiапьноi громади у розмiрi б 500 000 гривень, що становить
1,9 вiдсоткiв видаткiв загального фонду бюджеry KpacHoкyTcbкoi селищноi
територiапьноi громади, визначених цим пунктом; ,.

резервний фонд бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноI
громади у розмiрi 10б 200 гривень, що становить 0,03 вiдсоткiв видаткiв
загального фонду бюджету селищноi територiшlьноi громади, визначених цим
пунктом.

2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв
бюджету Краснокутськоi селищноi територiалlьноi громади на2022 piK у розрiзi
вiдповiдагlьних виконавцiв за бюджетними'програмами згiдно з додатком 2 до
цього рiшення.

3. Затвердити на2О22 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 3

до цього рiшення.

4. Затвердити розподiл витрат бюджету Краснокутськоi селищноi
територiа.гlьноi громади на реалiзацiю мiсцевих/рёгiональних програм у cyMi
260 24I836 гривень згiдно з додатком 4 до цього рiшення.

5. Установити, що у загальному фондi бюджеry Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади на 2022 piK

1) до доходiв загального фонду бюджету КраснокутськоI селищноi
територiапьноi |ромади н€шежать доходи, визначенi статтею 64 Бюджетного

кодексу УкраiЪи, та трансферти, визначенi статгями 97,101- Бюджетного кОДеКСУ

УrqраiЪи, Законом УкраiЪи <Про ,Щержавний бюджет Уrсраiни на 2022 piк> > та

рiшенняМ XapKiBcbKoi обласноI Ради <Про обласний бюджет XapKiBcbKoT

областi Ha2022pio.

6. Установити, що джерелами формуваннrI спецiального фондУ бЮДЖеТУ

KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi громади на 2022 ptK

1) у частинi доходiв с надходження, визначенi статгею 69l Бюджетного
кодексу Украiни.

7. Визначити на 2022 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу

УкраiнИ захищеними видатками бюджеry Краснокутськоi селищноi
il

територiальноi громади видатки загального фонду на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ ;

нарахування на заробiтну плату ;

придбання медикаментiв та перев'язув€UIьних матерiалiв ;
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забезпечення продуктами харчування;

оплату комунЕtльних послуг та енергоносiТв ;

соцiальне забезпечення ;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам.

8. ,Щозволити фiнансовому управлiнню Краснокутськоi селищноi ради
здiйснювати на конкурсних засад€ж розмiщення тимчасово вiльних коштiв

бюджету Краснокутськоi селищноi територiальноi громади на депозитах з

под€rпьШим повеРненняМ таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду

вiдповiдно до cTaTTi 16 Бюджетного кодексу Украiни.

9. Вiдповiдно до статей 4З та 73 Бюджетного кодексу Украiни надати

право фiнансовому управлiнню Краснокутськоi селищноi ради в особi
t.начальника фiнансового управлiння отримувати у порядку, визначеному

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, позики на покриття тимчасових касових розривiв
бюджету Краснокутськоi селищноi територiа-гlьноi громади, пов'язаних iз

забезпеченнrIм захищених видаткiв заг€Lльного фо"ду, в межах поточного

бюджетного перiоду за рахунок коштiв единого казначейського рахунку на

договiрНих умовах беЗ HapaxyBaHHrI вiдсОткiв за користування цими коштами з

обов'язкОвим iх поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.

10. Головним розпорядника&1 коrrrгiв бюджету Краснокутськоi селищноi

територiальноi громади на виконанIUI норм Бюджетного кодексу Уr9аiни:

1) затверлити паспорти бюджsтних прогр€tNI протягом 45 днiв з дня набрання

чинностi цшr рiшенням;
:

2) здiйсrповати управпiнtrя бюдл<етними кошт€lми у межЕlх встановлених iM

бюдкgгнЙ ,rо"rо"*."" та оцiнlсу ефекгивностi бюджетню< цро|рш,
забезпечуючи ефективне, результативне i цiлъове використаннJI бюджетних коштiв,

органiзацiю та координацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого

pi"o та одержувачiв бюддетних коштiв у бюджетному процесi;

3) забезпечити досryпнiсть
законодавства, а caNle:

iнформацii про бюджет вiдповiдно до

здiйснення гryблiчного представленнrI та гryблiкацii iнформацii про бюджет

за бюджетними програмами та показниками, бюджетнi призначеннrI щодо яких

визначенi цим рiшенням, вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими

MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, до l5 березня 202З року;

оприJIюдненIUI паспортiв бюджетних програN,I у триденний строк з дня

затвердженIUI таких документiв ;



4

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язанъ та здiйснення платежiв за

заг€}льним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань,

установЛених кошторисами та планами використання бюджетних коштiв,

ураховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих poKiB,

у."r""Ъч облiк органами ,Щержавноi казначейськоi служби Украiни.
Зобов'язшrня, взятi розпорядникчlми та одержувачами бюджетних коштiв беЗ

вЦповiднlтх бюджетних асипIув€lнь або з перевищеншIм повноВ€DКеНЬ,

ycT€tHoBJIeHID( цlап,r рiшенням, не ввЕDкЕlються бюджетними зобов'язаннями i не

пiдлягшоть оплатi за рахунок бюджетних кошrгiв. Взяття т€lких зобов'язань е

порушен}UIм бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких

зобов'язань не здiйснюються.
За наявностi проотроченоi кредиторсь5оi заборгованостi iз заробiтноi ПЛаТИ,

стипендiй, а також за спожитi коlчгугrальнi послryги та енергоносii розпорядники
бюдл<етнш< коштiв у межЕж бюджетнlD( асигнув€tнь за загальним фондом не беругь

бюджетнi зобов'язанIuI та не здiйснюють IIлатежi за iншими заходами, пов'язаними

з функцiонуванЕЯм бюджетнlD( установ (KpiM з€lхищених видаткiв бюджеry), до
попlшешlrl такоi заборгованостi;

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в кошт€lх на ОПЛаТУ ПРаЦi

працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством

Украни умов оIIл€tти працi та розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати;

забезпечити У повному обсязi цроведенш розрахункiв за електриtIIIу та

теIIлову енергiю, водопостачанIUI, водовiдведенIUI, природнийтаз, iншi енергоносii,

ко1уtун€lлЬнi посrгуПа та посJryги зв'язкУ, якi споЖив€IютьсЯ бюджетНими устаНОВ€lIчIИ,

та укJIадання договорiв за кожним видом вiдловiдних посJryг у меж€tх бюджетних

асигнув€lнь, затвердженLD( у кошrгорисi.

чисельнiстьщо11. Установити, що керiвники бюджетнI/D( УСТанОВ УГРИIчtуIоть чисельнlсть

працiвникiв та здiйсrпоють фактичнi видатки на заробiтну шоту, вкJIючаючи

видатки на премii та iншi види заохочень чи винагород, MaTepiaJlbtry допомоry,
лише в меж€lх фонry заробiтноi плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисrlх, одер)Iqrвачi бюддетнrх коцrгiв у меж€tх планiв викорисТаннrI

бюджетнш< коштiв та факгично одержЕших обсягiв вЕцIових доходiв.

|2. Керуючись статтею 2З Бюджетного кодексу УкраiЪи, надати право

фiнансовому управлiнню КраснокутськоТ селищноi ради, В особi нач€Lльника

фiru".о"ого управлiння, кориryвати розпис бюджету Краснокутськоi селищноi

територiальноi-громади за напрямами видаткiв головних розпорядникiв коштiв

бюджетУ КраснокУтськоТ селищноI територiальноТ громади за кодами

програмноТ класифiкацii видаткiв у разi BHeceHHrI змiн до наказiв MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраiЪи "И 
r+ сiчня 2011 року JФl1 кПро бюджетну кJIасифiкацiю> (зi

змiнаlrли) та вiд 20 Bepecн I 2017 року N9793 кПро затвердження скJIадовиХ

програмноi к.гlасифiкацii видаткiв та кредитуваннrI мiсцевих бюджетiв> (зi

зЙiнами;, за умоВи погодЖенIUI з постiйнсiю комiсiею KpacнoкyTcbкoi селищноi

ради з питань фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку,
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iнвестицiйноI дiяльностi, реryляторноi полiтики та пiдприемництва, з

наступним внесенням змiн до рiшення селищноi ради про бюджет
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi громади.

13. Установити, що комунальнi yHiTapHi пiдпfiиемства та iх об'еДнання
сплачують до загального фонду бюджету Краснокутськоi селиЩнОi

територiальноi громади частину чистого прибутку (доходу) вiдповiДно ДО

Порядку, який встановлений рiшенням селищноi рали вiд 22 грудня 2020 рОКУ
М б4 <Про затвердження Порядку вiдрахування до загального фо"ду бюджеry
Краснокутськоi селищноi територiальноi громади частини чистоГО ПрибУтКУ

(доходу) комун€lльних унiтарних пiдприемств та ix об'еднань>>.

14. Надати право Краснокутському сёлищному головi укладати договори
про мiжбюджетнi трансферти мiж бюджетом Краснокутськоi селищноi
територiаrrьноi громади та iншими бюджетами.

15. Це рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 2022 року.

16. Додатки 1_4 до цього рiшення е його невiд'емною частиною.

|7: Краснокутськiй селищнiй радi забезпечити опублiкування цЬоГо

рiшення в десятиденний строк з дня його прийrrятгя вiдповiдно до частини

четвертоi cTaTTi 28 Бюджетного кодексу УкраiЪи.

18. Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
КраснокУтськоi селищноi ради з питань фiнансiв, бюджету, соцiально-

економiчного розвитку, iнвестицiйноi дiяльностi, реryляторноi полiтики та

пiдприеЙництва (голова Микола HIKITEHKO)).

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ


