
ПРОЄКТ  

Краснокутська селищна рада  

Богодухівського району  

Харківської області 

____ сесія ____ скликання 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

від ___   2021 року                                                                  № ____ - _____ 

«Про затвердження Програми 

реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 

З метою реалізації державної політики реформування житлово-

комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності 

та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для 

задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-

комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних 

стандартів, відповідно до Законів України  «Про житлово - комунальні 

послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб»,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області щорічно при формуванні бюджету 

передбачати видатки на виконання Програми реформування і розвитку житлово 

– комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки виходячи з 

фінансових можливостей бюджету. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради (Тетяна КУЗУБ) щорічно 

інформувати про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ, 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку селищної ради (Сергій СУСЛО) та постійну комісію з фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, 

регуляторної політики, промисловості та підприємства  селищної ради (Микола 

НІКІТЕНКО). 

 

Краснокутський селищний голова                                Ірина КАРАБУТ 



 Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» 

 

від _________________2021 року № _______   
 

Автор проєкту:  Тетяна КУЗУБ - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради 

 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВІИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради   

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 

  

5. Надія ПІСНА Начальник фінансового 

управління селищної ради 

  

6. Тетяна КУЗУБ Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради  

  

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії селищної ради  

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Проект рішення підготовлений з метою затвердження Програми 

реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-

2024 роки для подальшої її реалізації. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття рішення є визначення засад реалізації державної 

політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення 

заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, 

забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і 

господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до 

встановлених нормативів і національних стандартів. 

3. Правові аспекти 

Відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України, відповідно до Законів України  «Про житлово - 

комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету, обласного бюджету Харківської області, бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади. 

5. Позиція заінтересованих органів. 

6. Регіональний аспект. 

7. Громадське обговорення. 

Проєкт рішення буде розміщений на офіційному вебсайті Краснокутської 

селищної ради. 

8. Прогноз результатів 

Реалізація заходів Програми консолідацію та спрямування дій селищної 

ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг та благоустрою 

на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для 

формування ефективного власника і розвитку      конкуренції. 

 

 

 

 

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради                                                                    Тетяна КУЗУБ 



___   
Секретарю ради 

 

Валентині ОВЧАРЕНКО 
 

 

 

Щодо винесення на розгляд чергової сесії 

Краснокутської селищної ради проєкту 

рішення «Про затвердження Програми 

реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки» 

 

Шановна Ірино Олександрівно! 

 

З метою реалізації державної політики реформування житлово-

комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності 

та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для 

задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-

комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних 

стандартів, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії Краснокутської 

селищної ради проєкт рішення «Про затвердження Програми реформування і 

розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Додатки:  

1. Проєкт рішення «Про затвердження Програми реформування і 

розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

на ___ арк. у 1 прим. 

 2. Пояснювальна записка до проєкту рішення «Про затвердження 

Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки» на ___ арк. у 1 прим. 

 

 

Заступник Краснокутського селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів                              Сергій ЗАЄЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Кузуб 3 14 28 

Надія Воробйова 3 14 28 


	Краснокутський селищний голова                                Ірина КАРАБУТ

