
 

 
 

Харківська область  

Богодухівський район 

Краснокутська  селищна  рада 
 

П Р О Т О К О Л   № 5 

V позачергова сесія  VІІІ   скликання 
 

        смт  Краснокутськ 

велика зала засідань селищної ради                                      “23” лютого 2021 року   
 

Загальний склад ради –    26 депутатів 

Бере участь у роботі сесії  –  22 депутати (реєстрація додається) 
 

Запрошені та присутні: 
 

Селищний голова – Ірина Карабут, голова Богодухівської районної ради – Юрій Яцина, 

депутат Богодухівської районної ради – Тетяна Краля, секретар ради – Валентина 

Овчаренко, перший заступник селищного голови – Сергій Моцик, заступник селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів – Сергій Заєць, керуюча справами 

виконавчого комітету селищної ради – Інна Панчішна, начальник фінансового управління - 

Надія Пісна, директор комунального некомерційного підприємства «Краснокутська 

центральна районна лікарня» - Тамара Ткачук, директор комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» - Світлана Сургай, в.о. начальника відділу 

освіти, молоді та спорту - Валентина Колонтаєвська, в.о. начальника відділу культури та 

туризму - Інна Юхно, директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Краснокутської селищної ради – Віта Ткаченко, головний 

спеціаліст архівного сектору – Валентина Грачова, начальник відділу кадрової роботи, з 

питань організаційно-інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю – Олена 

Ніколаєнко, розробник проєкту «Харитонівська ремінісценція» - Микола Пазич, спеціалісти 

селищної ради,  депутати селищної ради, старости селищної ради. 
 

Головуючий -  Ірина Карабут 

- Згідно ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” – сесія є 

повноважною. 

- Пропоную розпочати роботу сесії. 
 

Звучить Державний Гімн України 
 

- Шановні депутати, ви ознайомились з проєктом порядку денного. На розгляд 

сьогоднішнього засідання сесії винесено 27 питань. Є запитання чи зауваження до проєкту 

порядку денного?  

Проєкт порядку денного: 
 

№ 

п/п 

Зміст питання Обгово

рення 

1 Про затвердження порядку денного V позачергової сесії Краснокутської 

селищної ради 

3 хв. 

2 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  від 01 грудня 

2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів» 

2 хв. 

3 Про внесення змін  до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-

VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 

рік» та додатків до нього (зі змінами)   

3 хв. 

4 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

3 хв. 



рішенням Краснокутської  селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-VІІІ (зі 

змінами) 

5 Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Краснокутської 

селищної ради за 2020 рік 

3 хв. 

6 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Козіївської 

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

7 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Китченківської  

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

8 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Колонтаївської  

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

9 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Мурафської  

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

10 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Олексіївської   

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

11 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Качалівської  

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

12 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каплунівської  

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

13 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Пархомівської   

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

14 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Любівської   

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

15 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету В’язівської   

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

16 Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Костянтинівської   

селищної ради за 2020 рік 

2 хв. 

17 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рябоконівської   

сільської ради за 2020 рік 

2 хв. 

18 Про створення комунальної установи «Краснокутський трудовий архів» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  

3 хв. 

19 Про перейменування комунального підприємства «Краснокутське бюро 

технічної інвентаризації» Краснокутського району (ідентифікаційний код 

22666627) та затвердження Статуту в новій редакції 

2 хв. 

20 Про продовження трудових відносин на посаді директора комунального 

підприємства «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» Богодухівського 

району  Харківської області (ідентифікаційний код 22666627)  

2 хв. 

21 Про тимчасовий підвіз дітей дошкільного віку шкільними автобусами 

Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  та 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова  

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

2 хв. 

22 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  № 93-VІІІ «Про 

затвердження структури і штату Комунального закладу «Краснокутський центр 

соціальних служб»  Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (ідентифікаційний код 26201026) 

2 хв. 

23 Про затвердження нової редакції Положення Комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

2 хв. 

24 Про участь в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку 

«Разом в майбутнє» у 2021 році, проєкт «Харитонівська ремінісценція» 

2 хв. 

25 Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Костянтинівка на 

село Костянтинівка 

2 хв. 

26 Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Краснокутськ на 

селище Краснокутськ 

2 хв. 



27 Різне 

Розгляд заяв 

15 хв. 

1. Слухали: 

- Про затвердження порядку денного V позачергової сесії Краснокутської селищної ради    

Виступила:  селищний голова  Ірина Карабут 

- Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу 

затвердити для розгляду на засідання V позачергової сесії селищної ради VІІІ скликання 

порядок денний в цілому  

Порядок денний: 
 

№ 

п/п 

Зміст питання № 

рішення 

1 Про затвердження порядку денного V позачергової сесії Краснокутської 

селищної ради 

209-VІІІ 

2 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  від 01 грудня 

2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів» 

210-VІІІ 

3 Про внесення змін  до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-

VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 

рік» та додатків до нього (зі змінами)   

211-VІІІ 

4 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Краснокутської  селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-VІІІ (зі 

змінами) 

212-VІІІ 

5 Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Краснокутської 

селищної ради за 2020 рік 

213-VІІІ 

6 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Козіївської 

сільської ради за 2020 рік 

214-VІІІ 

7 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Китченківської  

сільської ради за 2020 рік 

215-VІІІ 

8 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Колонтаївської  

сільської ради за 2020 рік 

216-VІІІ 

9 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Мурафської  

сільської ради за 2020 рік 

217-VІІІ 

10 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Олексіївської   

сільської ради за 2020 рік 

218-VІІІ 

11 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Качалівської  

сільської ради за 2020 рік 

219-VІІІ 

12 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каплунівської  

сільської ради за 2020 рік 

220-VІІІ 

13 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Пархомівської   

сільської ради за 2020 рік 

221-VІІІ 

14 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Любівської   

сільської ради за 2020 рік 

222-VІІІ 

15 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету В’язівської   

сільської ради за 2020 рік 

223-VІІІ 

16 Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Костянтинівської   

селищної ради за 2020 рік 

224-VІІІ 

17 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рябоконівської   

сільської ради за 2020 рік 

225-VІІІ 

18 Про створення комунальної установи «Краснокутський трудовий архів» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  

226-VІІІ 

19 Про перейменування комунального підприємства «Краснокутське бюро 

технічної інвентаризації» Краснокутського району (ідентифікаційний код 

227-VІІІ 



22666627) та затвердження Статуту в новій редакції 

20 Про продовження трудових відносин на посаді директора комунального 

підприємства «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» Богодухівського 

району  Харківської області (ідентифікаційний код 22666627)  

228-VІІІ 

21 Про тимчасовий підвіз дітей дошкільного віку шкільними автобусами 

Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області  та 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова  

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

229-VІІІ 

22 Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  № 93-VІІІ «Про 

затвердження структури і штату Комунального закладу «Краснокутський центр 

соціальних служб»  Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області (ідентифікаційний код 26201026) 

230-VІІІ 

23 Про затвердження нової редакції Положення Комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

231-VІІІ 

24 Про участь в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку 

«Разом в майбутнє» у 2021 році, проєкт «Харитонівська ремінісценція» 

232-VІІІ 

25 Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Костянтинівка на 

село Костянтинівка 

233-VІІІ 

26 Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Краснокутськ на 

селище Краснокутськ 

234-VІІІ 

27 Різне 

Розгляд заяв 

 

 

Головуючий -  Ірина Карабут 

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про затвердження порядку денного V позачергової сесії 

Краснокутської селищної ради” прийняти (додається) 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

2. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  від 01 грудня 2020 року   

№ 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та її 

виконавчих органів»    

Виступила:  начальник відділу кадрової роботи – Олена Ніколаєнко 

- Розглянувши пропозиції Краснокутського селищного голови щодо внесення змін до 

структури апарату та виконавчих органів Краснокутської селищної ради, загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів, керуючись статтями 11, 25, 26, 42, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги статті 14 

Закону України «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників  

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» пропоную 



внести зміни до рішення І сесії Краснокутської селищної ради VІІІ скликання  від 01 грудня 

2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської селищної ради та 

її виконавчих органів» зі змінами (додаються). 

Головуючий: селищний голова - Ірина Карабут 

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради  від 01 

грудня 2020 року   № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату Краснокутської 

селищної ради та її виконавчих органів»” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

3. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про 

бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього 

(зі змінами)    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі 

змінами) розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики  (Пояснювальна записка 

додається). Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року 

№ 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

 



4. Слухали: 
- Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-VІІІ (зі змінами)    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради 

від 22 грудня 2020 року № 63-VІІІ розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-VІІІ»” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

5. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Краснокутської селищної ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання селищного бюджету Краснокутської селищної ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення. (Пояснювальна записка додається) 

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Краснокутської селищної ради за 2020 рік ” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

6. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Козіївської сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Козіївської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Козіївської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

7. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Китченківської сільської ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Китченківської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Китченківської сільської ради за 2020 рік ” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 



 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

8. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Колонтаївської сільської ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Колонтаївської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Колонтаївської сільської ради за 2020 рік ” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

9. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Мурафської сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Мурафської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 



Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Мурафської сільської ради за 2020 рік ” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

10. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Олексіївської сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Олексіївської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Олексіївської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

11. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Качалівської сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Качалівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 



населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Качалівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

12. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каплунівської сільської ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Каплунівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Каплунівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

13. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Пархомівської сільської ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Пархомівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 



соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Пархомівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

14. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Любівської сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Любівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Любівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

15. Слухали: 



- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету В’язівської  сільської ради за 

2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету В’язівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

В’язівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

16. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Костянтинівської  селищної 

ради за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання селищного бюджету Костянтинівської  селищної ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Костянтинівської  селищної ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

17. Слухали: 
- Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рябоконівської сільської ради 

за 2020 рік    

Виступила: начальник фінансового управління Надія Пісна 

- Звіт про виконання сільського бюджету Рябоконівської сільської ради за 2020 рік 

розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, містобудування, 

архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано винести на 

розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Рябоконівської сільської ради за 2020 рік” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

18. Слухали: 
- Про створення Комунальної установи «Краснокутський трудовий архів» Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області     

Виступила: головний спеціаліст архівного сектору - Валентна Грачова 

- З метою забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, 

що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку та використання 

відомостей, що в них містяться, відповідно до ч. 1 ст. 87, ч. 1 ст. 89 Цивільного кодексу 

України, Бюджетного кодексу України, Типового положення про архівну установу 

сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших 

правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного 

фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2014 р. № 864/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2014 р. за № 592/25369, наказу 

Міністерства юстиції України від 15.11.2011 року № 3327/5 «Про умови оплати праці 

працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15.11.2011 року за № 1305/20043, керуючись пп.10 п. а  ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно створити Комунальну 

установу «Краснокутський трудовий архів» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області та затвердити Статут цієї установи.  

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 



господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про створення Комунальної установи «Краснокутський трудовий 

архів» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області” 

прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

19. Слухали: 
- Про перейменування комунального підприємства «Краснокутське бюро технічної 

інвентаризації» Краснокутського району (ідентифікаційний код 22666627) та затвердження 

Статуту в новій редакції    

Виступив: директор КП «Краснокутське БТІ» - Віктор Семененко 

- Питання перейменування комунального підприємства «Краснокутське бюро 

технічної інвентаризації» Краснокутського району Харківської області в комунальне 

підприємство «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» Богодухівського району 

Харківської області та затвердження Статуту в новій редакції розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про перейменування комунального підприємства «Краснокутське 

бюро технічної інвентаризації» Краснокутського району (ідентифікаційний код 22666627) 

та затвердження Статуту в новій редакції” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    



20. Слухали: 
- Про продовження трудових відносин на посаді директора комунального підприємства 

«Краснокутське бюро технічної інвентаризації» Богодухівського  району Харківської 

області (ідентифікаційний код 22666627)  

Виступила: начальник відділу кадрової роботи – Олена Ніколаєнко 

- Питання продовження трудових відносин Семененка Віктора Андрійовича на посаді 

директора комунального підприємства «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» 

Богодухівського  району Харківської області розглянуто на спільному засіданні постійних 

комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних відносин, 

охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. 

Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про продовження трудових відносин на посаді директора 

комунального підприємства «Краснокутське бюро технічної інвентаризації» 

Богодухівського  району Харківської області (ідентифікаційний код 22666627)” прийняти 

(додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

21. Слухали: 
- Про тимчасовий підвіз дітей дошкільного віку шкільними автобусами Качалівського 

ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області та Краснокутського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Н.Нестерова  Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  

Виступила: в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту - Валентина Колонтаєвська 

- З метою забезпечення регулярного підвезення дітей дошкільного віку до 

комунального закладу «Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради і в 

зворотному напрямку, відповідно до ст. 11 Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про дошкільну освіту», керуючись ст.ст. 25,26,32,59,60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи колективне звернення батьків дітей дошкільного 

віку, листи Комунального закладу Харківська санаторна школа № 1» пропоную підтримати 

рішення про здійснення безкоштовного тимчасового підвозу дітей дошкільного віку, які 

проживають на території с. Качалівка та смт Краснокутськ до комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 1» Харківської обласної ради за адресою: с. Петрівське, 

вул. Грушевського № 14 Богодухівського району Харківської області і у зворотному 

напрямку шкільними автобусами Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу 

О.Д.Майорова та Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова з 

01.03.2021 р. до 31.05.2021 р. і в разі потреби внести зміни в графік роботи шкільних 

автобусів. 



- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення.  

Головуючий 
 

- Прошу голосувати 

Вирішили: рішення “Про тимчасовий підвіз дітей дошкільного віку шкільними автобусами 

Качалівського ліцею імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області та Краснокутського ліцею імені 

Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова  Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

22. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради № 93-VІІІ від 26 січня 2021 

року  «Про затвердження структури і штату Комунального закладу «Краснокутський центр 

соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області    

Виступила:  директор Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» - 

Світлана Сургай 

- Питання внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради № 93-VІІІ від                   

26.01.2021 р.  «Про затвердження структури і штату Комунального закладу «Краснокут-

ський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Головуючий: селищний голова - Ірина Карабут 

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради № 93-

VІІІ від 26 січня 2021 року  «Про затвердження структури і штату Комунального закладу 

«Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області (ідентифікаційний код 26201026)»” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    



6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

23. Слухали: 
- Про затвердження нової редакції Положення Комунального закладу  Краснокутський 

центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області   

Виступила:  директор Комунального закладу «Краснокутський центр соціальних служб» - 

Світлана Сургай 

- Питання внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради № 93-VІІІ від                   

26.01.2021 р.  «Про затвердження структури і штату Комунального закладу «Краснокут-

ський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради розглянуто на спільному 

засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань земельних 

відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань 

житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Головуючий:  

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про затвердження нової редакції Положення Комунального закладу  

Краснокутський центр соціальних служб» Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

24. Слухали: 
- Про участь в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в 

майбутнє» у 2021 році, проєкт Харитонівська ремінісценція»   

Виступила:  начальник фінансового управління - Надія Пісна 

- З метою визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєдіяльності 

територіальної громади, подальшого розвитку місцевого самоврядування, участі в 

обласному конкурсі мініпроєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» в 

2021 році, зростання добробуту та підвищення якості життя населення нашої громади 

пропоную схвалити проєкт «Харитонівська ремінісценція» та взяти участь в обласному 

конкурсі проєктів обласного та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» у 2021 році. У 

разі перемоги в обласному конкурсі необхідно передбачити у місцевому бюджеті 2021 року 

кошти на співфінансування заходів проєкту. 

Головуючий: селищний голова – Ірина Карабут 



- На території Краснокутської селищної громади зосереджено близько сорока 

потенційних об’єктів культурної спадщини, де найбільшу їх кількість було створено 

родиною Харитоненків в кінці ХІХ на початку ХХ століття, серед яких більшість не мають 

такого статусу та руйнуються. Цим проєктом передбачено розвиток одного із цих об’єктів, а 

саме - «Співочих терас», який до сьогодні не має статусу об’єкта культурної спадщини. В 

перспективі - це його збереження за допомогою новітніх технологій, як інноваційного 

сервісу для туристів, гостей громади та наукових робіт. Подальший розвиток «Співочих 

терас» розглядається як формування культурного простору, що розкриває забуту історію 

родини Харитоненків, впливає на розвиток та свідомість молодого покоління, передбачає 

проведення щорічного концерту класичної музики та інших культурних заходів. 

Питання участі в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку 

«Разом в майбутнє» у 2021 році - проєкт Харитонівська ремінісценція» розглянуто на 

спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва; з питань 

земельних відносин, охорони природи, містобудування, архітектури та цивільного захисту; 

з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, 

культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та 

депутатської етики. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Головуючий:  

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про участь в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального 

розвитку «Разом в майбутнє» у 2021 році, проєкт Харитонівська ремінісценція»” прийняти 

(додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

25. Слухали: 
- Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Костянтинівка на село 

Костянтинівка 

Виступила:  селищний голова – Ірина Карабут 

- Керуючись п.41 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою Української РСР відповідно до ст. 133 Конституції України пропоную змінити 

категорію населеного пункту «селище міського типу Костянтинівка Богодухівського району 

Харківської області» на «село Костянтинівка Богодухівського району Харківської області» 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики. Запропоновано 

винести на розгляд сесії для прийняття рішення. 

Головуючий: селищний голова - Ірина Карабут 

- Прошу голосувати. 



Вирішили: рішення “Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу 

Костянтинівка на село Костянтинівка” прийняти (додається). 

Голосували: за – 23, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 23    

26. Слухали: 
- Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу Краснокутськ на селище 

Краснокутськ 

Виступила:  селищний голова – Ірина Карабут 

- Керуючись п. 41 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою Української РСР, відповідно до ст. 133 Конституції України пропоную змінити 

категорію населеного пункту «селище міського типу Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області» на «селище Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області» 

Виступив: депутат - Валерій Ігнатенко 

- На спільному засіданні постійних депутатських комісій ми не дійшли єдиної згоди 

щодо перейменування «смт Краснокутськ» на «селище Краснокутськ», тому вирішили 

перенести вирішення цього питання на наступне засідання сесії, після досконалого 

вивчення. 

Головуючий: 

- Це питання розглянуто на спільному засіданні постійних комісій: з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної 

політики та підприємництва; з питань земельних відносин, охорони природи, 

містобудування, архітектури та цивільного захисту; з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики де запропоновано 

детальніше вивчити та доопрацювати питання щодо зміни категорії населеного пункту 

«селище міського типу Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» на 

«селище Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» та винести на розгляд 

сесії для прийняття рішення про доопрацювання. 

Головуючий: селищний голова - Ірина Карабут 

- Прошу голосувати. 

Вирішили: рішення “Про зміну категорії населеного пункту селище міського типу 

Краснокутськ на селище Краснокутськ” прийняти (додається). 

Голосували: за – 22, проти – -, утрималися – 1, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. -  утрим.  16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. відсутня 

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. відсутній 19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. відсутня 



11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. відсутній 27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 22  1  
 

27. Різне 
27.1.Слухали:   
- Пропозиції щодо скликання сесії стосовно виділення коштів на закупівлю вакцини та 

інформування населення про якість вакцини  і терміни щеплення. 

Виступила: депутат селищної ради – Ганна Безверха 

- Виступ-пропозиція  додається. 

Головуючий – І. Карабут 

- Прошу прийняти дану інформацію до відома. 

- Від себе зазначу, що питання вакцинації населення України та її терміни 

вирішуються на державному рівні та фахівцями медичної галузі, тому ми, як місцева влада, 

на даний час виконуємо вказівки вищих органів влади з цього питання. 
 

27.2. Слухали:   
- Повідомлення про створення депутатської фракції «ПП«Блок Світличної «Разом». 

Виступив: депутат селищної ради – Сергій Сусло 

- Виступ-повідомлення додається. 

Головуючий – І. Карабут 

Прошу прийняти дану інформацію до відома. 
 

27.3. Слухали:   
- Пропозиції щодо звернення депутатів Краснокутської селищної ради до Верховної Ради 

України стосовно розроблення та прийняття Закону «Про місцевий референдум». 

Виступив: депутат селищної ради – Роман Чаговець 

- Виступ-звернення  додається. 

Головуючий – І. Карабут 

- Прошу прийняти дану інформацію до відома. 

 

Головуючий: селищний голова -  І.Карабут 

- Слово надається голові Богодухівської районної ради - Юрію Яцині 

-  

Шановні депутати, присутні! 

- Хочу сказати, що я в захопленні від роботи сесії, рішення якої є надважливими для 

розвитку громади. Задоволений, що був присутній на спільному засіданні постійних комісій 

де попередньо розглядалися дійсно важливі питання  ради.  

- Підтримую участь Краснокутської громади з проєктом «Харитонівська 

ремінісценція» в обласному конкурсі проєктів «Разом в майбутнє».  

- Вважаю, що є всі підстави  для розвитку наших громад і пропоную підписати Угоду 

про співпрацю між Краснокутською селищною радою та Богодухівською районною радою 

(коротко ознайомив з пріоритетами даної Угоди). 

 

Головуючий -  І.Карабут 

Всі питання, винесені на розгляд  V позачергової сесії селищної ради VІІІ скликання, 

розглянуто. 

Сесія оголошується закритою 
 

Звучить Гімн України 

 

 
Краснокутський селищний голова                                                Ірина КАРАБУТ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосували: за – 27, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М. за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бочарова Н.В за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Діденко А.І. за    19 Овчаренко В.О. за    

6 Іванюкович І.С. за    20 Струнець Р.В. за    

7 Ігнатенко В.А. за    21 Сургай О.В. за    

8 Карабут І.О. за    22 Сусло С.М. за    

9 Келеберда О.С. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 27    

 


