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КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РА.ДА
БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOi ОБЛАСТI

рIшЕння
XIV сесiя VIII скликання

" " жовтня 202I р.
смт Краснок)лськ

лъ _vIII

Про затвердженнrI
Програми стратегiчного
розвитку та мунiцип€шьних iнiцiатив
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi
громади на 2022-2024 роки

З метою соцiально-економiчного розвитку'Краснокутськоi селищноi
територiальноi громади, пiдтримки iнiцiатив мешканцiв громади, вiдповiдно
до cTaTTi l8 Закону Украiни <Про державне прогнозування та розроблення
проtрам економiчного i соцiального розвитку Украiни>, cTaTTi 16 Закону
Украiни <Про iнвестицiйну дiяльнiсть>>, керуючись пунктом 22
cTaTTi 26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
Краснокутська селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити Програму стратегiчного розвитку та мунiципЕulьних iнiцiатив
Краснокутськоi селищноi територiальноi громади на 2022-2024 роки (далi -
Програма) (додаеться).
2. Фiнансовому управлiнню KpacнoкyTcbкoi селищноi ради при формуваннi
селищного бюджету на 2022 piK передбачити кошти на реалiзацiю заходiв
Програми, фiнансування яких здiйснюеться за рахунок коштiв селищного
бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйну депутатську
комiсiю з фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку,
iнвестицiйноi дiяльностi, реryляторноi полiтики, промисловостi та
пiдприсмництва (Микола HIKITEHKO).

частини 1

YKpaiHi>,

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ



,Щодаток до рiшенням
ХtV ceciT VIII ск.пикання

КраснокутськоТ селищноi радивiд жовтнrI 202l р. м _ - VПI

ПРОГРАМА СТРАТЕГIЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА МУНIЦИПАЛЬНИХ IНIЦIАТИВ
KPACHoKyTcbKoi сЕлищноi
тЕриторIАльноi громАди

нл2022-2024 роки
гIАспорт

1 Назва програми
Програми стратегiчного розвитку та
мунiципальних iнiцiатив
Краснокутськоi селищноi територiальноi
громади на 2022-2024 роки

2 Розробник про|рами Вiддiл стратегiчного розвитку та
мунiципальних iнiцiатив апарату
Краснокутськоi селищноi ради

J Вiдповiд€tльнi виконавцi
програми

Вiддiл стратегiчного розвитку та
мунiципальних iнiцiатив апарату
Краснокутськоi селищноi ради

4 Учасники програми Краснокутська селищна територiальна
громада

5 TepMiH реалiзацiТ програми 2022-2а24 роки
6 Перелiк бюджетiв, якi

-оеруть участь у виконаннi
програми

Мiсцевий бюджет, iншi види бюджетiв

7 Обсяги фiнансування
програми (грн,)

8520,00 тис. грн.

8 Мета програми Вироблення та втiлення единоi полiтики
розвитку громад, забезпечення
збалансованого соцiально-економiчного,
екологiчного i культурного розвитку
територiальноi громади, пiдвищеннrl рiвня
життя населення, покращення
iнвестицiйноi привабливостi територii,
зал)..rення позабюджетних коштiв.

9 Очiкуванi результати
виконання програми

Сталий соцiально-економiчний розвиток
територiТ Краснокутськоi селищноi ради;
пiдвищення рiвня життя мiсцевих
мешканцiв; пiдвищення iнвестицiйноi
привабливостi громади; формування
позитивного iмiджу та впiзнаваностi
Краснокутщини на обласному та
BceyKpaiHcbкoMy pi BHi.



1. Загальнi положення

Красцокутська територiальна громада Богодухiвського району XapKiBcbKoi
областi утворилася у 2020 роцi на базi Краснокутського району. До iT скJIаду
ввiйшли 11 сiльських та 2 селищнi ради. Загальна кiлькiсть населених пунктiв на
територii |ромади - 66, з них 2 селища - Краснокутськ Ъа Констянтинiвка та 64села Березiвка, Бiдило, Благодатне, Бузова, Бузове, В'язова, Водяне,
Володимирiвка, Гаркавець, Городне, Гринiв Яр, дублянка, Зубiвка, Кам'яно-
XyTiPcbKe, Каплунiвка, Капранське, Карайкозiвка, Качалiвка, Китченкiвка, Княжа
,ЩОЛИНа, Ковалiвка, Ковалiвське, Ковальчукiвка, Козiiвка, Коломацький ТТТдц,
КолонтаiЪ, KoMapiBKa, Котелевка, KycTopiBKa, Лiсне, Лучки, Любiвка, Мирне,
Михайлiвка, Михайлiвське, Мойка, Мурафа, HacTeHbKiBKa, Одрада, Олексiiвка,
Оленiвське, Основинцi, Павлiвка, Павлюкiвка, Пархомiвка, Петрiвське,
Пильнянка, Прогрес, Прокопенкове, Рандаваi Рябоконеве, Сергiiвка, Ситники,
Слобiдка, Сонцедарiвка, Сорокове, Степанiвка, Степове, Ходунаiвка, XyTipcb1e,
ЧеРНещина, ТТТgз.{енкове.

Третина населених пунктiв громади (28) е дрiбними з населення до 50 осiб, з
них З села не мають жителiв. 1б сiл, в яких проживае вiд 51 до 200 осiб, е м€UIими.
5 населених пунктiв е великими з населенням понад l тис. осiб (рис. 1). Середня
люднiсть населеного пункту громади - 408 осiб, що q дещо нижче аналогiчного
пок€lзника по YKpaiHi.

АДМiНiстративний центр громади - смт Краснокутськ розташований у uентрi
об'еднаними громади та мае зручне сполучення з iншими населеними пунктами
громади, обласниМи центрами. ВiдсТань З смт. Краснокутськдо: м. XapKiB - 93 км,
М. СУМИ - 119, м. Полтава - 86, м. Киiв - З7l, м. Богодухiв - 44, с. Коломак - 33, м.
Валки - 47, м. Золочiв - 88, м. Охтирка - 60 км.

ОСНОВНИм ВиДом транспорту е автомобiльний. Через громаду проходять
ТеРИТОРiаЛьнi автошляхи Т1702 (сполучае громаду з автошляхом нацiонального
ЗНаЧеННЯ СУМИ-Полтава), T2116, T2106 (сполучас з автошляхом мiжнародного
значення КиIв-Харкiв та наЙдовшим европеЙським автошляхом Е40).

ЗаГаЛОм Мережа дорiг загшIьного користування KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноТ громади становиТь 277,5 км, в томУ числi, державного значення -
75,6 КМ, Обласних - 4|,7 км, державних (територiалъних) - 75,6 км. Протяжнiсть
дорiг мiсцевого значення становить 201,9 км, з них обласних _ 4|,7 км, районних -
l60,2 км.

НаЙбЛИжча залiзнична станцiяе у с. ВодянФ- за 13 км вiд Краснокутська,
РеryляРнi пасажирськi транспортнi перевезення здiйснюють приватнi перевiзники.

На ПiвнОчi Краснокутська громада межуе з Охтирськоi громадою СумськоТ
областi, на заходi Чутiвською та Котелевською громадами Полтавськоi
ОбЛаСТi. На пiвднi - з Коломацькою, на сходi Богодухiвською |ромадою
XapKiBcbKoi областi.

На територii Краснокутськоi громади проживае 26,9 тис. осiб, з них 7,995
ТИС. абО 29,7 Yо У адмiнiстративному центрi - смт. Краснокутськ. Фактично 2lЗ
НаСелення громади зосереджено у 7 найбiльших населених пунктах, у рештi 59
ЛИШе З0 %. Середньорiчнi темпи скорочення населення у громадi | % в piK, що
вiдповiдае загальнодержавному покчlзнику.

За вiковою структурою населення 18,5 Yо дtтидо 18 poKiB.
Загальна площа земель Краснокутськоi селищноi ради становить 104,08 тис.



га. Структура земельного фонду громади свiдчить, lllo 72,6 0й територii громади
заЙнято землями сiльськогосподарського призначення, 3,| % - землi rкитловоi та
громадськоi забудови, |9,7 0А - землi лiсогосподарського призначення, 2,4 Уо -
землi водного фонду, 2,2 % - землi промисловостi, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та iнurого призначення.

Програма стратегiчного розвитку та мунiципальних iнiцiатив
ItpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi громади на 2ОZZ-ZОZЦ роки (далi
Програма) пiдготовлена на ocнoBi поглибленого аналiзу розвитку територiальноi
громади за попереднiй перiод, визначае цiлi, прiоритетнi напрямки соцiально-
економiчного розвитку Краснокутськоi селищноi територiапьноi громади на 202|
piK, а також заходи щодо реаlliзацii державноi полiтики, спрямованоi на
пiдвищення якостi життя та добробуrу громадян.

Програма розроблена Краснокутською селищною радою на пiдставi
та враховуючи загальнодержавнiза ocTaHHi три рокитенденцlи розвитку громади за ocTaHHt три

реформи соцiально-економiчного розвитку.
Програма розроблена у вiдповiдностi до дiючого законодавства.
Законодавчою пiдставою для розроблення Програми е Закон Украiни <Про

державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального
розвитку Украiни>, постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про розроблення
прогнозних i програмних документiв економiчного i соцiального розвитку та
складання проекту державного бюджету>, Методичнi рекомендацii щодо
формування i реалiзацii прогнозних та програмних документiв соцiально-
економiчного розвитку об'еднаноi територiальноi громади, затвердженi наказом
MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального
господарства УкраiЪи вiд 30.03.201б року J\b 75.

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>
Програма побудована на принципах цiлiсностi, об'ективностi, самостiйностi.

Координацiю реалiзацii Програми здiйснюе Краснокутська селищна рада,
вiддiл стратегiчного розвитку та мунiцип€lпьних iнiцiатив апарату селищноi ради
спiльно з iншими структурними пiдроздiлами селищноi ради.

У ходi виконання до Програми можуть вноситися змiни. Змiни до Програми
затверджуються Краснокутською селищною радою. Контролъ за виконанням
Програми здiйснюе Краснокутська селищна рада.

2. Мета Програми

Програма стратегiчного розвитку та мунiцип€Lлъних iнiцiатив КраснокутськоI
селищноi територiальноi громади на 2022-2024 роки розроблена з метою
вироблення та втiлення единоi полiтики розвитку громад, забезпечення
збалансованого соцiально-економiчного, екологiчного i культурного розвитку
територiальноi громади, пiдвищення рiвня життя населення, покращення
iнвестицiйноi привабливостi територii, заJIучення позабюджетних коштiв.

- формування

3. Завдання Програми

стратегiчного бачення KpacHoKyTcbKoi селищноi
територiальноI громади;

- r{асть KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi громади у грантових
проектах, процрамах рiзних piBHiB;



- пiдтримка та розвиток iнiцiативи громадян щодо }пIacTl у покращеннl
якостi }киття громади;

- розширення можливостей iз зЕLлученнrI pecypciB для соцiально-
економiчного розвитку громади;

- сприяння розвитку терLrгорii у рiзшо< сферах життя;
- налагодження спiвробiтництва громад.

4, очiкуванi результати виконання Програми

Очiкуваними результатами Програми е:

- сталий соцiально-економiчний розвиток територii Краснокутськоi селищноi
ради;

- пiдвищення рiвня життя мiсцевих мешканцiв;

- пiдвищення iнвестицiйноiпривабливостi громади;

формування позитивного iмiджу та впiзнаваностi Краснокутщини на
обласному та BceyKpaiHcbKoMy piBHi.

5. Щжерела фiнансування Програми

.щжерела фiнансування - бюджет територiальноi цромади та iншi джерела, не
забороненi чинним законодавством.

Обсяг фiнансування Програми уточнюеться щороку пiд час формування
мiсцевого бюджету на вiдповiдний pik у межах видаткiв, передбачених головному
розпоряДниkовi бюджетних коштiв, i в разi потреби - уточнrIються завдання та
заходи Програми.

б. Заходи Програми
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п

Назва заходу
Головний

розпорядник

Обсяги фiнансування, грн.

l/сього

PiK

у т. ч. за джерелами:
держ
авни

й
бюд
л(ет

обласний
бюджет

бюджет
територiа

льноi
громвди

iншi
дrкерела

а) з а б ез п е ч е н ня iH в е с muцiйн о z о р о з в umку m ер umор i altb н oi zp ом а d а

1. Розробка стратегiчних та
програмних документiв
селищноТ ради

Краснокугська
)елищна рада ]00,0

)

2022 0 0 100,00 0

2023 0 0 l00,00 0

2024 0 0 l00,00 0

Пiдтримка та
спiвфiнансування
грантових проектiв у
сферi енегроефективностi
та енергозбереження

(раснокугська

)елищна рада

900,00 2022 0 0 з00,00 0

202з 0 0 300,00 0

2024 0 0 300,00 0



Пiдтримка та
спiвфiнансуванIuI
грантових проектiв у сфер
житлово_комунаJIьного
господарства,
iнфраструкryри,
транспорту та зв'язку

Краснокугська
]елищна рада

l200,0
)

2022 0 0
400,00

0

202з 0 0 400,00 0

2024 0 0 400,00 0

l. Пiдтримка та
спiвфiнансування
грантових проектiв у сфер
соцiального захисту

[tраснокутська
эелищна рада

z 10,00 2022 0 0 70,00 0

202з 0 0 70,00 0

2024 0 0 70,00 0

Пiдтримка та
спiвфiнансуванrul
грантових проектiв у сфер
охорони здоров'я

Краснокlтська
)елищна рада

750,00 2022 0 0 250,00 0

202з 0 0 250,00 0

2024 0 0 250,00 0

D. Пiдтримка та
спiвфiнансуваннjI
грантових проектiв у
освiти

Краснокутська
)елищна рада

750,00 2022 0 0 250,00 0

202з 0 0 250,00 0

2024 0 0 250,00 0

7. Пiдтримка та
спiвфiнансуваншI
грантових проектiв у

Краснокугська
)елищна рада

500,00 2022 0 0 200,00 0

202з 0 0 200,00 0

Фlзичноl культури, спорту
та пiдтримки молодi

2024 0 0 200,00 0

8. Пiдтримка та
спiвфiнансування
грантових проектiв у сфер
культури, туризму та
рекреацii

Краснокугська
)елищна рада

150,00 2022 0 0 150,00 0

202з 0 0 150,00 0

2024 0 0 l50,00 0

Пiдтримка та
спiвфiнансування
грантових проектiв у сфер.

цивiльного захисту та
оборони

(раснокутська
)елищна рада

150,00

2022 0 0 50,00 0

202з 0 0 50,00 0

2024 0 0 50,00 0

10. Пiдlримка та
спiвфiнансування
грантовrх проектiв у сфер,
сiльського господарства,
пiдприемництва та
торгiвлi

tраснокугська
)елищна рада

+50,00 2022 0 0 l50,00 0

202з 0 0 150,00 0

2024 0 0 150,00 0

Bcbozo 55r,
,00

б ) п i d mр u,tt ка м icшMy tt i ц uп шl ь н tlx m а в ну mр iш н ь ому н i цu п шl ы t uх
iнiцiаmuв

Участь у громадських
органiзацiл<, конгресах та
i нших всеукраiнських та
мiжнародr*гх асоцiацiях,
сплав цiлЁовюt та чJIенськIID(

BHecKiB

Краснокlтська
эелищна рада

2022
0 0

50,00
0

202з
0 0

50,00
0

2024 0 0 50,00 0

На.пагодження
спiвробiтництва громад
вiдповiдно до Закону
Украiни <Про
спiвробiтництво
територiальних громад)

Краснокугська
]елищна рада

2022 0 0 500,00 0

202з 0 0 500,00 0

2024 0 0 500,00 0

}. Впровадження iнфомацiйно-
комунiкацiйних технологiй

Краснокутська
эелищна рада

)0,00
2022 0 0 з5,00 0

202з 0 0 30,00 0

).

).



на територii громади (Smаrt
City та iнше)

2024 0 0 25,00 0

1. Проведення KorrKypciB серед
жителiв громади з виплатою
грошовоТ винагороди

Краснокугська
]елищна рада

180,0
0

2022 0 0 60,00 0

202з 0 0 60,00 0
2024 0 0 60,00 0

Всьоzо l920,
D0

-.-.--._
в) орzаttiзацiя робоmu вiddiлу сmраmеziчно?о рввumt<у
mа муttiцuпOпьлtOtх iнiцiаmuв апараmу селutцноi раdu

1 Проведення навчань,
ceMiHapiB, тренiнгiв для
працiвникiв селищноi ради

Краснокутська
эелищна рада

750,0
)

2022 0 0 250,00 0
202з 0 0 250,00 0
2024 0 0 250,00 0

Виготовлення полiграфiчноТ
та cyBeHipHoT продукцiТ
(дизайн, друк)

KpacHoKluTcbKa
]елищна рада

l60,0
)

2022 0 0 l00,00 0
202з 0 0 80,00 0
2024 0 0 80,00 0

]. Придбання квадрокоптера
Краснокугська
]елищна рада

z0,00 2022 0 0 20.00 0
202з 0 0 0 0
2024 0 0 0 0

1. Iридбання проектора з
краном Краснокугська

)елищна рада

20,00 2022 0 0 25,00 0
202з 0 0 0 0
2024 0 0 0 0

Всьоzо l050,00

рАзом 3520,00

Начальник вiддiлу
стратегiчного розвитку
та мунiципальних iнiцiатив
апарату селищноi ради ЯН ЖУЧЕНКО


