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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-VIІІ (зі змінами) 

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Краснокутська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку   

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63-VІIІ (зі змінами), 

такі зміни: 

 

1.1. Заходи розділу 1.2.4.«Розвиток місцевого самоврядування» доповнити 

пунктом д) «реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» та додати:  

- підпункт № 1 «Закупівля послуг з підключення закладів соціальної 

інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, що  розташовані в 

населених пунктах, у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами та 

засновниками яких є територіальна громада» за рахунок державного бюджету на 

суму 1 146 825 грн.; 

 

1.2. У заходах розділу 1.3.2. Охорона здоров'я «Розвиток та підтримка 

комунальних закладів охорони здоров'я, які належать Краснокутській селищній 

територіальній громаді, надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення», у пункті в) інші заходи в галузі охорони здоров'я: 

- у заході № 1 «Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну та 

десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - 



жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні 

підприємства всіх форм власності – на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров»я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» змінити суму за рахунок державного бюджету з «651 402 грн.» на  

«976 812 грн.»;  

 

1.3. У заходах розділу 1.3.3. «Розвиток освіти, молоді, фізичної культури та 

спорту», у пункті б) створення умов для здобуття загальної середньої освіти: 

- у заході № 9 «Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» змінити суму за рахунок державного 

бюджету територіальної громади з «833 263грн. на  844 521грн., у графі «Усього» 

змінити суму з 919 641 грн. 930 899 грн.». 

 

2. Програму економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, затверджену рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 № 63-VІIІ (зі змінами) викласти у новій редакції 

(додається). 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва (Микола НІКІТЕНКО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                            Ірина КАРАБУТ  


