
                                                                                                

 

 

 
УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

позачергова XIII сесія VIІІ скликання 

 
 

РІШЕННЯ 
 

від «10» листопада 2021  року               смт. Високий 

  

Про внесення змін до рішення II сесії  
Височанської селищної ради VІІІ скликання 

 від 24 грудня 2020 року «Про селищний бюджет  
 Височанської селищної ради на 2021 рік» та  
додатків до нього (зі змінами). 
 

(20532000000 ) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування», Височанська селищна рада вирішила: 

 

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету селищної ради у сумі 193 315 639 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду селищного бюджету 188 695 633 гривень та доходи 

спеціального фонду селищного бюджету 4 620 006 гривень, згідно з додатком 

1 до цього рішення; 

видатки бюджету селищної ради у сумі 208 742 202 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду селищного бюджету 183 020 484 гривень та 
видатки спеціального фонду селищного бюджету 25 721 718 гривень, згідно з 
додатком 3 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 5 675 149 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 21 101 712 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 
3600 гривень, що становить 0,002 відсотка видатків загального фонду 
селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50000 гривень, що 
становить 0,003 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, 

визначених цим пунктом. 
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2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 
цього рішення. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення. 
          5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 37 583 668 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік: 
1) до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, 

визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 
статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 
69

1
 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік». 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України; 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
селищного бюджету на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1 та 71 

Бюджетного кодексу України. 
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 

Бюджетного кодексу України; 
8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на заробітну плату; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
соціальне забезпечення; 

поточні трансферти іншим бюджетам. 
9. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому відділу Височанської селищної ради здійснювати в межах 
поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово 
вільних коштів селищних бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням 
таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право фінансовому відділу Височанської селищної ради отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 
касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України. 

11. Визначити, що обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету 
розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється установами 
банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України. 

12. Головними розпорядникам коштів селищного бюджету, на виконання 
норм Бюджетного кодексу України, забезпечити: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет у спосіб та у термін, 
визначені бюджетним законодавством. 

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 
енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо, 

згідно з додатком 7 до цього рішення. 
13. Надати право виконавчому комітету селищної ради проводити розподіл 

та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та обласного бюджету  
місцевим бюджетам у період між сесіями Височанської селищної ради з 
наступним внесенням змін до рішення про селищний бюджет. 

14. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України надати 
селищному голові право укладати від імені Височанської селищної ради 
договори про міжбюджетні трансферти. 

15. Здійснення з 1 січня 2021року з бюджету селищної ради видатків на 
забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 
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до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 
визначеного Бюджетним кодексом України. 

16. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 
 17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку селищної ради. 
 

 

    СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                   Олександр МОРОЗ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


