
 

 

 

 

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
 

XIII  сесія   VIII  скликання 
 

 від  10  вересня  2021 року                                                   №  2583 - VIII 
 

                             смт. Краснокутськ  
 

Про затвердження порядку 

денного (позачергової) XІІІ 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 позачерговій XІІІ сесії  VІІI скликання 

Краснокутської селищної ради такий порядок денний: 

1. Про затвердження порядку денного (позачергової) XІІІ сесії VІІI 

скликання Краснокутської селищної ради. 

2. 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). 

3. 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). 

4. Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за 

робочим проєктом  «Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі 

Водяна Богодухівського району Харківської області». 

5. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від                     

19 серпня 2021 року № 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування 

проектної документації». 

6. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від                       

19 серпня 2021 року № 2111-VІІІ «Про надання дозволу на розроблення 



проектної документації по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклініки під житлову будівлю з нежитловими приміщеннями на першому 

поверсі за адресою: вул. Миру, 139  смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області». 

7.      Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від 19 серпня 

2021 року № 2112-VІІІ «Про надання дозволу на розроблення проектної 

документації по об’єкту «Реконструкція будівлі корпусу № 2 Пархомівського 

ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області, за адресою: Харківська область Богодухівський район с. Пархомівка 

вулиця Панаса Луньова, 4 під будівлю дошкільного навчального закладу». 

 

 

 

 

Краснокутський селищний голова                         Ірина КАРАБУТ 


