
                                                     
                                        УКРАЇНА 

                               Харківська область  

                          Борівська селищна рада 
                                                                                                                                         
                                   Р І Ш Е Н Н Я 

                              XIV сесії  VІІІ скликання 

                                                            

від 02 серпня  2021 року № 3 
 

Про внесення змін до рішення  

ІІІ сесії Борівської селищної ради  

VІIІ скликання від 24 грудня 2020 року 

«Про селищний бюджет на 2021 рік»  

та додатків до нього» (зі змінами) 
 

20530000000 
       код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила: 

 

Внести зміни до рішення III сесії Борівської селищної ради VIIІ 

скликання від 24 грудня 2020 року «Про селищний бюджет на 2021 рік» та 

додатків до нього, зі змінами, внесеними рішеннями V сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 25 січня 2021 року, VІ сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 18 лютого 2021 року, VІІ сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 23 березня 2021 року, VІІI сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 20 квітня 2021 року, IX сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 27 квітня 2021 року, XI сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 04 червня 2021 року, XII сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 24 червня 2021 року, XIII сесії Борівської 

селищної ради VIIІ скликання від 23 липня 2021 року виклавши їх у новій 

редакції: 

 

1. Визначити на 2021 рік: 

-  доходи селищного бюджету у сумі 146700999 гривень , в тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету  141926095 гривень, доходи 

спеціального фонду бюджету 4774904 гривень згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

-  видатки селищного бюджету у сумі 158642911 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду  бюджету  148154904 гривень, видатки 

спеціального фонду бюджету 10488007 гривень; 

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  

2000000  гривень, що становить 1,5 % видатків загального фонду селищного 

бюджету, визначених у цьому пункті; 



- профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 5464103 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 5464103 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3до цього рішення. 

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

до цього рішення.  

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 10708713 гривень згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік 

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу 

України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України 

та Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». 

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

районного бюджету України на 2021 рік у частині доходів є надходження, 

визначені ст.69¹ та 71 Бюджетного кодексу України. 

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками районного бюджету видатки загального 

фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату;  

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право Борівській селищній раді, в особі начальника фінансового відділу 

Борівської 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. 

9. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 

норм Бюджетного кодексу України: 

9.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом 

двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням. 

9.2. Здійснювати 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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі. 

9.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у 

термін, визначені бюджетним законодавством. 

9.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів 

за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, 

установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, 

ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 

узятих на облік органами Державної казначейської служби України. 

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням 

повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними 

зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття 

таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати 

бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. 

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної 

плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії 

розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за 

загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють 

платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних 

установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої 

заборгованості. 

9.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу 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. 

10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2021 

рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 

6 до цього рішення. 

Розпорядникам коштів забезпечити 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 установлених відповідним головним розпорядником 

бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 

чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 

включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у 

межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних 

обсягів валових доходів. 

12. Надати право виконавчому комітету Борівської селищної ради за 

погодженням з постійною комісією з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку, підприємництва та інвестицій в процесі виконання 

селищного бюджету за висновком фінансового відділу селищної ради та 



обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного 

бюджету здійснювати у межах загального обсягу бюджетних призначень за 

бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами 

бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з 

наступним затвердженням на сесії селищної ради. Фінансовому відділу 

селищної ради про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати 

довідки-повідомлення органам державного казначейства. 

13. Надати право селищному голові укладати договори про міжбюджетні 

трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.  

14. Уповноважити селищного голову, в разі потреби, окремим 

розпорядженням надавати право головним розпорядникам коштів бути 

замовником публічних закупівель, які були здійснені до прийняття даного 

рішення. 

15. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів (додаток 7). 

16. Надати іншу субвенцію з місцевого бюджету обласному бюджету на 

співфінансування в розмірі 15% від орієнтовної вартості шкільного автобусу 

в сумі 292500 грн. по спеціальному фонду (розпорядження КМУ від 16 

грудня 2020 року №1570-р). 

       17. Борівській селищній раді перерахувати Відділу з питань гуманітарної 

політики (освіта, культура, туризм, молоді та спорту) Борівської селищної 

ради залишок коштів спеціального фонду, який утворився станом на 

04.06.2021 року за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю (25010100) по КТПКВМБ  

0111010  в сумі 436729,34 грн., в зв’язку з передачею повноважень на 

виконання функцій, завдань або надання послуг від одного головного 

розпорядника до іншого. Перерахувати залишок коштів із спеціального 

фонду до загального фонду на інші надходження (код доходів 24060300), 

який утворився станом на 04.06.2021р. за рахунок надходжень від 

благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 38,41 грн. згідно ч.2 ст.57 

Бюджетного кодексу України. 

18. За рахунок вільного залишку селищного бюджету, який утворився 

станом на 01.01.2021 року, виділити асигнування на співфінансування 

проектів переможців конкурсу міні-проектів «Ефективна медицина в 

громаді» у 2021 році шляхом передачі із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 149468 грн. на проект 

«Сучасні операційна та палата інтенсивного лікування». 

19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

20. Забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 

Бюджетного кодексу України.  

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, та соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

інвестицій селищної ради (Світлана МАРЧЕНКО). 

 

В.о. селищного голови                                               Віталій КІЯН  



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 3 4 5 6

10000000 73,318,100.00 73,318,100.00 0.00 0.00

11000000 40,573,404.00 40,573,404.00 0.00 0.00

11010000 40,573,404.00 40,573,404.00 0.00 0.00

11010100 28,020,000.00 28,020,000.00 0.00 0.00

11010200 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00

11010400 10,533,404.00 10,533,404.00 0.00 0.00

11010500 320,000.00 320,000.00 0.00 0.00

11020000 0.00 0.00 0.00 0.00

11020200 0.00 0.00 0.00 0.00

13000000 2,340,500.00 2,340,500.00 0.00 0.00

13010000 663,400.00 663,400.00 0.00 0.00

13010100 163,400.00 163,400.00 0.00 0.00

13010200 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

13030000 1,677,100.00 1,677,100.00 0.00 0.00

13030100 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00

13030700 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

13030800 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 0.00

13030900 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00

14000000 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 0.00

14020000 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00

14021900 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00

14030000 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00

14031900 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00

14040000 225,000.00 225,000.00 0.00 0.00

18000000 29,129,196.00 29,129,196.00 0.00 0.00

18010000 12,525,600.00 12,525,600.00 0.00 0.00

18010100 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00

18010200 61,000.00 61,000.00 0.00 0.00

18010300 205,000.00 205,000.00 0.00 0.00

18010400 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00

18010500 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

18010600 5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00

18010700 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

18010900 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00

18011000 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

18011100 132,000.00 132,000.00 0.00 0.00

20530000000

Додаток №1
до рішення XIV сесії Борівської селищної ради VIIІ скликання 
від __.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року (зі змінами)

ДОХОДИ
Борівського селищного бюджету на 2021 рік

(код бюджету)

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

2

Податкові надходження  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості  
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших 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
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 
копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

Рентна плата за користування надрами для видобування газового 
конденсату
Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)
Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 
товарів (продукції) 
Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України
Податок на майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Транспортний податок з фізичних осіб

Транспортний податок з юридичних осіб



18030000 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00

18030100 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

18030200 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

18050000 16,580,596.00 16,580,596.00 0.00 0.00

18050300 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

18050400 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00

18050500 11,580,596.00 11,580,596.00 0.00 0.00

20000000 2,273,400.00 1,418,600.00 854,800.00 0.00

21000000 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00

21080000 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00

21081100 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00

21081500 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

22000000 801,600.00 801,600.00 0.00 0.00

22010000 777,400.00 777,400.00 0.00 0.00

22010300 8,300.00 8,300.00 0.00 0.00

22012500 530,000.00 530,000.00 0.00 0.00

22012600 239,100.00 239,100.00 0.00 0.00

22090000 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00

22090100 13,200.00 13,200.00 0.00 0.00

22090200 500.00 500.00 0.00 0.00

22090400 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00

24000000 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00

24060000 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00

24060300 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00

25000000 854,800.00 0.00 854,800.00 0.00

25010000 854,800.00 0.00 854,800.00 0.00

25010100 718,600.00 0.00 718,600.00 0.00

25010200 89,000.00 0.00 89,000.00 0.00

25010300 37,200.00 0.00 37,200.00 0.00

25010400 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

50000000 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

50110000 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

75,691,500.00 74,736,700.00 954,800.00 100,000.00

40000000 71,009,499.00 67,189,395.00 3,820,104.00 3,820,104.00

41000000 71,009,499.00 67,189,395.00 3,820,104.00 3,820,104.00

41020000 13,124,700.00 13,124,700.00 0.00 0.00

41020100 13,124,700.00 13,124,700.00 0.00 0.00

41030000 49,165,117.00 49,165,117.00 0.00 0.00

41033900 45,666,000.00 45,666,000.00 0.00 0.00

41034500 629,117.00 629,117.00 0.00 0.00

41035500 2,870,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00

41040000 1,941,300.00 1,941,300.00 0.00 0.00

41040200 1,941,300.00 1,941,300.00 0.00 0.00

41050000 6,778,382.00 2,958,278.00 3,820,104.00 3,820,104.00

41051000 876,579.00 876,579.00 0.00 0.00

Туристичний збір 

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Неподаткові надходження  
Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Інші надходження  

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 
Плата за надання адміністративних послуг

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень
Державне мито  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування  
Державне мито, не віднесене до інших категорій  

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  
Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Власні надходження бюджетних установ  

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного 
до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 
Цільові фонди  
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади  
Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
Офіційні трансферти  
Від органів державного управління  

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Базова дотація

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 
до Інтернету в сільській місцевості
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

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
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції



41051200 205,920.00 205,920.00 0.00 0.00

41051400 876,873.00 876,873.00 0.00 0.00

41053400 2,971,345.00 0.00 2,971,345.00 2,971,345.00

41053900 1,080,841.00 232,082.00 848,759.00 848,759.00

157,680.00 157,680.00 0.00 0.00

46,200.00 46,200.00 0.00 0.00

19,940.00 19,940.00 0.00 0.00

8,262.00 8,262.00 0.00 0.00

500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00

348,759.00 0.00 348,759.00 348,759.00

41055000 766,824.00 766,824.00 0.00 0.00

Х 146,700,999.00 141,926,095.00 4,774,904.00 3,920,104.00

Наталія РОЖКОВА

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

Разом доходів

проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1

субвенція на виконання доручень виборців депутатами обласної ради 
(комплексна програма "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській 
області на 2017-2021роки)
субвенція на співфінансування мініпроєктів-переможців обласного конкурсу 
мініпроєктів"Ефективна медицина в громаді"

Секретар селищної ради Віталій КІЯН

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

в т.ч.на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю 
загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни 
та осіб, на яких поширюється дія ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" та "Про жертви нациських переслідувань", у санаторно-
курортних закладах Харківської області (обл.бюджет)

 на 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 (обл.бюджет)
на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, 
віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей ( крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою) (обл.бюджет)



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 3 4 5 6

200000 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

203000 0.00 0.00 0.00 0.00

203410 12,750,000.00 12,750,000.00 0.00 0.00

203420 -12,750,000.00 -12,750,000.00 0.00 0.00

205000 0.00 0.00 0.00 0.00

205100 649,341.00 0.00 649,341.00 0.00

205200 649,341.00 0.00 649,341.00 0.00

208000 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

208100 15,989,249.00 14,020,721.00 1,968,528.00 1,011,510.00

208200 4,047,337.00 2,327,809.00 1,719,528.00 762,510.00

208400 0.00 -5,464,103.00 5,464,103.00 5,464,103.00

X 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

600000 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

602000 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

602100 16,638,590.00 14,020,721.00 2,617,869.00 1,011,510.00

602200 4,696,678.00 2,327,809.00 2,368,869.00 762,510.00

602400 0.00 -5,464,103.00 5,464,103.00 5,464,103.00

603000 0.00 0.00 0.00 0.00

X 11,941,912.00 6,228,809.00 5,713,103.00 5,713,103.00

Наталія РОЖКОВА

Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів бюджетних коштів

На початок періоду

На кінець періоду

Віталій КІЯН

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

Загальне фінансування

Секретар селищної ради

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

На початок періоду

На кінець періоду

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Інше внутрішнє фінансування

Одержано

Повернено

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних 
установ
На початок періоду

На кінець періоду

20530000000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

2

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування

Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету

Усього Загальний
фонд

Додаток №2
до рішення XIV сесії Борівської селищної ради VIIІ скликання 
від __.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року (зі змінами)

ФІНАНСУВАННЯ
Борівського селищного бюджету на 2021 рік



(грн.)

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 45,390,823.00 43,063,823.00 22,664,892.00 2,753,309.00 0.00 5,531,354.00 5,277,932.00 253,422.00 90,000.00 38,000.00 5,277,932.00 50,922,177.00

0110000 45,390,823.00 43,063,823.00 22,664,892.00 2,753,309.00 0.00 5,531,354.00 5,277,932.00 253,422.00 90,000.00 38,000.00 5,277,932.00 50,922,177.00

0110150 0150 0111 21,166,609.00 21,166,609.00 14,714,209.00 1,594,500.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 21,266,609.00

0111010 1010 0910 4,875,491.00 4,875,491.00 3,033,541.00 797,409.00 0.00 94,422.00 0.00 94,422.00 0.00 0.00 0.00 4,969,913.00

0111021 1021 0921 540,395.00 540,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,395.00

0111141 1141 0990 221,514.00 221,514.00 180,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,514.00

0112010 2010 0731 3,052,100.00 3,052,100.00 0.00 0.00 0.00 498,227.00 498,227.00 0.00 0.00 0.00 498,227.00 3,550,327.00

0112111 2111 0726 1,091,200.00 1,091,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091,200.00

0112144 2144 0763 766,824.00 766,824.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766,824.00

0112145 2145 0763 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0113032 3032 1070 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

0113033 3033 1070 510,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00

0113035 3035 1070 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

0113104 3104 1020 4,841,400.00 4,841,400.00 3,880,000.00 55,200.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 40,000.00 0.00 0.00 4,901,400.00

20530000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Додаток №3
до рішення XIV сесії Борівської селищної ради VIIІ скликання 
від __.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року (зі змінами)

РОЗПОДІЛ
видатків Борівського селищного бюджету на 2021 рік

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

 класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 
споживання

з них

видатки
розвитку усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки
розвитку

4

Борівська селищна рада (головний 
розпорядник)

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Борівська селищна рада (відповідальний 
виконавець)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті



0113160 3160 1010 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00

0113242 3242 1090 562,082.00 562,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,082.00

0114060 4060 0828 292,428.00 292,428.00 232,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292,428.00

0114081 4081 0829 37,580.00 37,580.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,580.00

0116013 6013 0620 989,000.00 167,000.00 0.00 113,000.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00 50,000.00 38,000.00 0.00 1,088,000.00

0116030 6030 0620 2,258,960.00 1,403,960.00 593,300.00 193,200.00 0.00 972,360.00 972,360.00 0.00 0.00 0.00 972,360.00 3,231,320.00

0116071 6071 0640 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

0116082 6082 0610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 168,000.00

0116090 6090 0640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 249,000.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 249,000.00

0117130 7130 0421 112,240.00 112,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,240.00

0117367 7367 0490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,345.00 2,971,345.00 0.00 0.00 0.00 2,971,345.00 2,971,345.00

0117370 7370 0490 389,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 458,000.00

0117461 7461 0456 261,000.00 261,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 511,000.00

0117540 7540 0460 2,870,000.00 2,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,870,000.00

0117680 7680 0490 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00

0118110 8110 0320 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

0600000 101,390,481.00 101,390,481.00 68,530,605.00 10,622,988.00 0.00 4,664,153.00 4,062,775.00 701,378.00 118,500.00 41,500.00 3,962,775.00 106,054,634.00

0610000 101,390,481.00 101,390,481.00 68,530,605.00 10,622,988.00 0.00 4,664,153.00 4,062,775.00 701,378.00 118,500.00 41,500.00 3,962,775.00 106,054,634.00

0610160 0160 0111 960,100.00 960,100.00 760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960,100.00

0611010 1010 0910 13,157,300.00 13,157,300.00 8,300,035.00 1,549,588.00 0.00 327,578.00 0.00 327,578.00 0.00 0.00 0.00 13,484,878.00

0611021 1021 0921 19,460,700.00 19,460,700.00 6,929,600.00 7,403,800.00 0.00 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 19,524,700.00

0611031 1031 0921 45,666,000.00 45,666,000.00 37,431,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,666,000.00

0611061 1061 0921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,099,111.00 3,099,111.00 0.00 0.00 0.00 3,099,111.00 3,099,111.00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Організація благоустрою населених пунктів

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)
Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Здійснення  заходів із землеустрою

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (головний 
Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (відповідальний 
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти



0611070 1070 0960 2,066,000.00 2,066,000.00 1,505,000.00 179,600.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 2,066,700.00

0611080 1080 0960 1,888,000.00 1,888,000.00 1,472,000.00 76,400.00 0.00 346,557.00 206,257.00 140,300.00 115,000.00 0.00 206,257.00 2,234,557.00

0611141 1141 0990 4,186,573.00 4,186,573.00 3,214,836.00 80,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,186,573.00

0611142 1142 0990 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00

0611151 1151 0990 34,600.00 34,600.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,600.00

0611152 1152 0990 876,579.00 876,579.00 718,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,579.00

0611160 1160 0990 668,487.00 668,487.00 508,464.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,487.00

0611181 1181 0990 53,888.00 53,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,888.00

0611182 1182 0990 876,873.00 876,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,873.00

0611200 1200 0990 157,013.00 157,013.00 111,970.00 0.00 0.00 48,907.00 48,907.00 0.00 0.00 0.00 48,907.00 205,920.00

0614030 4030 0824 3,034,000.00 3,034,000.00 2,203,200.00 218,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,034,000.00

0614060 4060 0828 6,481,700.00 6,481,700.00 4,214,200.00 863,800.00 0.00 630,800.00 608,500.00 22,300.00 3,500.00 4,500.00 608,500.00 7,112,500.00

0614082 4082 0829 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00

0615011 5011 0810 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

0615031 5031 0810 1,732,168.00 1,732,168.00 1,161,600.00 208,500.00 0.00 46,500.00 0.00 46,500.00 0.00 37,000.00 0.00 1,778,668.00

0617691 7691 0490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

3700000 1,373,600.00 1,373,600.00 1,078,700.00 0.00 0.00 292,500.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 292,500.00 1,666,100.00

3710000 1,373,600.00 1,373,600.00 1,078,700.00 0.00 0.00 292,500.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 292,500.00 1,666,100.00

3710160 0160 0111 1,373,600.00 1,373,600.00 1,078,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373,600.00

3719770 9770 0180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292,500.00 292,500.00 0.00 0.00 0.00 292,500.00 292,500.00

X X X 148,154,904.00 145,827,904.00 92,274,197.00 13,376,297.00 0.00 10,488,007.00 9,633,207.00 954,800.00 208,500.00 79,500.00 9,533,207.00 158,642,911.00

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок освітньої субвенції

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа"
Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам
Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Інші субвенції з місцевого бюджету

УСЬОГО

Фінансовий відділ Борівської селищної 
ради (головний розпорядник)
Фінансовий відділ Борівської селищної 
ради (відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах



Віталій КІЯН

Наталія РОЖКОВА

Секретар селищної ради



(грн.)

Усього

3

13,124,700.00

13,124,700.00

45,666,000.00

45,666,000.00

629,117.00

629,117.00

2,870,000.00

2,870,000.00

1,941,300.00

1,941,300.00

876,579.00

876,579.00

205,920.00

205,920.00

876,873.00

876,873.00

232,082.00

232,082.00

766,824.00

766,824.00

2,971,345.00

2,971,345.00

848,759.00

848,759.00

71,009,499.00

67,189,395.00

3,820,104.00

(грн.)
Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Усього

2 4

9770 292,500.00

292,500.00

292,500.00Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

1 3

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Х спеціальний фонд

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:
Х загальний фонд

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41040200 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

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100 Базова дотація

20530000000 Бюджет Борівської селищної територіальної громади

1 2

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

20530000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Додаток №5
до рішення XIV сесії Борівської селищної ради VIIІ скликання 
від __.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року (зі змінами)

Код Класифікації 
доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту



0.00

292,500.00

Наталія РОЖКОВА

Х спеціальний фонд

Секретар селищної ради Віталій КІЯН

Х загальний фонд



у тому числі 
бюджет 
розвитку

1 2 3 5 7 8 10

0100000 10,225,256.00 5,026,824.00 5,198,432.00

0110000 10,225,256.00 5,026,824.00 5,198,432.00

0110150 0150 0111 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

70,000.00 0.00 70,000.00

0112010 2010 0731 Програма розвитку вторинної медичної допомоги населенню 
Борівського району на 2021-2023 роки

1,297,227.00 799,000.00 498,227.00

0112111 2111 0726
Програми  розвитку і підтримки комунального некомерційного 
підприємства "Борівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги"  Борівської селищної ради  на 2021-2025рік

35,000.00 35,000.00 0.00

0112144 2144 0763 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

766,824.00 766,824.00 0.00

0112145 2145 0763 Програма розвитку вторинної медичної допомоги населенню 
Борівського району на 2021-2023 роки

30,000.00 30,000.00 0.00

0113032 3032 1070
Комплексна програма соціального захисту населення 
Борівської  селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки

3,000.00 3,000.00 0.00

0113033 3033 1070
Комплексна програма соціального захисту населення 
Борівської  селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки

510,000.00 510,000.00 0.00

0113035 3035 1070
Комплексна програма соціального захисту населення 
Борівської  селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки

100,000.00 100,000.00 0.00

0113160 3160 1010
Комплексна програма соціального захисту населення 
Борівської  селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки

47,000.00 47,000.00 0.00

0113242 3242 1090
Комплексна програма соціального захисту населення 
Борівської  селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки

330,000.00 330,000.00 0.00

0116013 6013 0620 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

822,000.00 822,000.00 0.00

0116030 6030 0620 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

1,777,860.00 855,000.00 922,860.00

Додаток №5
до рішення XIV сесії Борівської селищної ради VIIІ скликання 
від _.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року (зі змінами)

Розподіл витрат Борівського селищного  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році
20530000000
(код бюджету)

(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

 класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Спеціальний фонд

усього

4 6 9

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 
регіональну програму Усього Загальний 

фонд

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

70,000.00

Борівська селищна рада (головний 
розпорядник)

5,198,432.00

Борівська селищна рада (відповідальний 
виконавець)

5,198,432.00

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

498,227.00

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р

0.00

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

0.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

0.00

Організація благоустрою населених пунктів рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

922,860.00



0116071 6071 0640 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

300,000.00 300,000.00 0.00

0116082 6082 0610 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

168,000.00 0.00 168,000.00

0116090 6090 0640

 Програма забезпечення службовим житлом спеціалістів, які 
здійснюють
трудову діяльність на території Борівської територіальної 
громади на 2021-2023 роки

249,000.00 0.00 249,000.00

0117367 7367 0490 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

2,971,345.00 0.00 2,971,345.00

0117370 7370 0490 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

39,000.00 39,000.00 0.00

0117370 7370 0490
Програми розвитку архівної справи  комунальної установи  
"Борівський трудовий архів" Борівської селищної ради 
Харківської області на 2021-2025 роки

350,000.00 350,000.00 0.00

0117370 7370 0490 Програма розвитку інформаційного простору Борівської 
селищної ради на 2021 рік

69,000.00 0.00 69,000.00

0117461 7461 0456 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

250,000.00 0.00 250,000.00

0118110 8110 0320
Програма Борівської селищної територіальної громади про 
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного і природного характеру на 2021-2025 роки

40,000.00 40,000.00 0.00

0600000 483,457.00 177,200.00 206,257.00

0610000 483,457.00 177,200.00 206,257.00

0611080 1080 0960 Програма економічного і соціального розвитку Борівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік

206,257.00 0.00 206,257.00

0614060 4060 0828 Програма культури, туризму, охорони нерухомої культурної 
спадщини, молоді та спорту на 2021 - 2025 роки

101,200.00 101,200.00 0.00

0614082 4082 0829 Програма культури, туризму, охорони нерухомої культурної 
спадщини, молоді та спорту на 2021 - 2025 роки

36,000.00 36,000.00 0.00

0615011 5011 0810
Програми  розвитку фізичної культури і спорту на  території   
Борівської селищної територіальної громади на 2021-2025 

 роки 
40,000.00 40,000.00 0.00

0617691 7691 0490 Програма розвитку освіти "Новий освітній простір Борівщини" 
на 2021-2025 роки

100,000.00 0.00 0.00

X X X X 10,708,713.00 5,204,024.00 5,404,689.00

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)

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

168,000.00

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості

2,971,345.00

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

рішення ІХ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 27.04.2021р

249,000.00

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р

69,000.00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

250,000.00

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

0.00

Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (головний 
розпорядник)

306,257.00

Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (відповідальний 
виконавець)

306,257.00

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р.

206,257.00

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Рішення IX сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 27.04.2021

0.00

100,000.00

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р

0.00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р

0.00

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2020р

УСЬОГО X 5,504,689.00

Секретар селищної ради Віталій КІЯН



Наталія РОЖКОВА



Додаток 6 
до рішення XІV сесії VIII  скликання селищної ради 
від __.08.2021 р. "Про внесення змін до рішення 
"Про селищний бюджет на 2021 рік""
від 24.12.2020 р. (зі змінами)

20530000000
(код бюджету)

теплопостачання водопостачання електроенергія природний тверде паливо
Гкал та водовідведення тис.Квт./год газ тон

тис.м3 тис.м3
Апарат селищної ради 204.3 0.135 111.658 44.33 39.0
Загальноосвітні школи 2678.6 0.951 123.914
Позашкільні заклади освіти 66.1 0.062 3.100 1.0
Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 28.5 0.017 3.143
Районна лікарня 521.7 3.500 100.900
Центр первинної медичної допомоги 62.0 0.333 46.100 14.8 40.0
КУ "Центр  надання соціальних послуг 
населенню" 17.4 0.036 2.300
Бібліотеки 90.8 0.005 0.857
Будинки культури 301.7 0.075 34.400 7.0
Школа естетичного виховання дітей 28.9 0.030 0.700
Фізкультурно-оздоровчий комплекс 83.0 0.092 10.100
Дошкільні заклади освіти 566.4 1.427 122.400 4.39 50.0
Інклюзивно ресурсний центр 4.6 0.016 1.300
Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників 8.7 0.005 0.857
РАЗОМ 4662.7 6.684 561.729 63.520 137.000

Віталій КІЯН

Наталія РОЖКОВА

по бюджетних установах, що фінансуються з Борівського селищного бюджету на 2021 рік
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках

Секретар селищної ради

Ліміти споживання



(грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення)

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 
будівництво об'єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

0100000
3,394,205.00

0110000
3,394,205.00

116030 6030 620

 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в с. Підлиман Борівського району 
Харківської області, а саме КТП 27 
(вул.Центральна, буд. №40-140, пров. 
Стадіонний, буд.№01-9а) протяжністю 2190 
метрів

2021 0.00 219,156.00 0.00

116030 6030 620

 Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в с. Підлиман Борівського району 
Харківської області, а саме КТП281 
(вул.Євдокімова, пров. Садовий) 
протяжністю 1335 метрів.

2021 0.00 133,307.00 0.00

116030 6030 620

Капітальний ремонт вуличного освітлення в 
с. Підлиман Борівського району Харківської 
області, а саме КТП138 (вул.Євдокімова, 
вул. Приморська, вул. Кузнєцова) 
протяжністю 1475 метрів. 

2021 0.00 70,397.00 0.00

0117367 7367 0490

Будівництво амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини по вул.Центральній, 19 
А в селі Чернещина, Борівського району, 
Харківської області.Коригування

2018 - 2021 81.00 2,971,345.00 100.00

0600000
206,257.00

0610000
206,257.00

Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (головний 
Відділ з питань гуманітарної політики 
(освіта, культура, туризм, молоді та спорту) 
Борівської селищної ради (відповідальний 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості 15,223,661.00

Організація благоустрою населених пунктів

0.00

Організація благоустрою населених пунктів

0.00

Організація благоустрою населених пунктів

0.00

Борівська селищна рада (головний 
розпорядник)
Борівська селищна рада( відповідальний 
виконавець)

Найменування
головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

4 7

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році
20530000000
(код бюджету)

Додаток №7 

до рішення XIV  сесії Борівської селищної ради VIIІ 
скликання 
від __.08.2021 р.""Про внесення змін до рішення

"Про селищний бюджет на 2021 рік""від 24.12.2020 року 
(зі змінами)



0611080 1080 0960

Капітальний ремонт внутрішніх електричних 
мереж КЗ початкової мистецької освіти " 
Борівська школа мистецтв" Борівської 
селищної ради за адресою: смт.Борова, 
вул. Миру, буд. 21, Ізюмський район 
Харківської області

2021 0.00 206,257.00 0.00

Х Х Х X X X 3,600,462.00 X

Секретар селищної ради Віталій КІЯН

Наталія РОЖКОВА

0.00

УСЬОГО X

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами


