
                           ПРОЄКТ           

                            

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

 X сесія VІІI скликання  

 від 14 липня  2021 р.                                                        №   - VІІI   

смт. Краснокутськ  

 Про затвердження порядку 

денного X сесії  Краснокутської 

селищної  ради 
 

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Краснокутська  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А : 

Затвердити для розгляду на X сесії VІІI скликання Краснокутської 

селищної ради такий порядок денний: 

1.    Про затвердження порядку денного X сесії VІІI скликання 

Краснокутської селищної ради. 

2.    Про роботу Комунального закладу «Краснокутського районного центру 

соціальної служби сім’ї, дітей та молоді» за І півріччя 2021 року .    

3.    Про роботу територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) за І півріччя 2021 року . 

4.     Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

01.12.2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату 

Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів» (зі змінами). 

5.   Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників комунальних підприємств, організацій, 

установ, закладів, що належать до комунальної власності Краснокутської 

селищної ради, укладення та розірвання з ними контрактів. 

6.   Про затвердження Положення  про Грамоту Краснокутської селищної 

ради та Подяку Краснокутського селищного голови. 

7.    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). 

8.     Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

22.12.2020 року № 65- VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами). 



9.    Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території 

Краснокутської  селищної територіальної громади на 2022 рік. 

10.    Про встановлення ставки акцизноного податку від реалізації підакцизних 

товарів на території Краснокутської селищної територіальної громади на 

2022 рік. 

11.    Про внесення змін до Положення  про фінансове управління 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області. 

12.  Про затвердження типового договору про соціальне партнерство. 

13.   Про  створення опорного закладу освіти та його філії. 

14.   Про затвердження Положення про виплату грошової винагороди 

здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району  Харківської області. 

15.   Про  затвердження кошторисної частини проектної документації за 

робочим проектом Капітальний ремонт дороги по вулиці Новостроєнівська 

з № 8 до № 38  смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області». 

16. Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення 

населених пунктів Краснокутської селищної  територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області. 

17. Про надання дозволу на розроблення проектно-кошторисної документації. 

18. Про надання дозволу на розроблення проектно-кошторисної документації 

19. Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб при виконавчому комітеті Краснокутської селищної 

ради». 

20. Про затвердження туристичного бренду Краснокутської селищної 

територіальної громади. 

21.   Про затвердження списку проектів – переможців громадського бюджету 

(бюджету участі) Краснокутської селищної ради у 2021 році. 

22.  Про передачу чотириповерхової нежитлової будівлі-поліклініки та 

нежитлової будівлі топкової і прийняття на баланс Краснокутської 

селищної ради. 

23.   Про внесення  змін до рішення  ІV сесії  VIII скликання від 26.01.2021 

року № 142 – VIII « Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, 

що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

апаратту Краснокутської селищної ради та віддаленні робочі місця 

адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» апаратту 

Краснокутської селищної ради». 

24.  Про затвердження генерального плану села Козіївка Богодухівського 

району (колишнього Краснокутського району) Харківської області. 

25.  «Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 



до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та 

списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку 

по Краснокутській селищній раді». 

26. Про розгляд земельних питань. 

27. Різне. 

  

 

Краснокутський селищний голова                                   Ірина КАРАБУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


