
 

 

 
 

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  
 

ХІІІ сесія VІІІ скликання 
 

 від  10 вересня  2021 року                                         №  2587- VІІІ 

                                                  смт Краснокутськ 

 

Про внесення змін до рішення ХІІ сесії 

VІІІ скликання від 19 серпня 2021 року 

№ 2113-VІІІ «Про надання дозволу на 

коригування проєктної документації» 

 

Відповідно до  постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807- 

ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», на виконання «Програми 

економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії Краснокутської селищної 

ради від 22.12.2020 №63-VІІ (зі змінами)», з метою забезпечення доступності та 

покращення якості надання адміністративних послуг, реалізації ініціатив та 

розвитку молоді, керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання 19 серпня 2021 

року № 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування проектної 

документації по робочому проєкту «Будівництво частини приміщень 

нежитлової будівлі – будинку культури під офісні приміщення та приміщення 

для публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152, смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області», змінивши назву «Про надання 

дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації по робочому 

проєкту «Будівництво частини приміщень нежитлової будівлі – будинку 

культури під офісні  приміщення  (Центр надання адміністративних послуг) та 

приміщення для публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152, смт 

Краснокутськ  Богодухівського району  Харківської області». 

2. Визначити замовником по коригуванню проєктно-кошторисної 

документації «Будівництво частини приміщень нежитлової будівлі – будинку 

культури під офісні приміщення (Центр надання адміністративних послуг) та 



приміщення для публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152, смт 

Краснокутськ  Богодухівського району Харківської області» виконавчий 

комітет Краснокутської селищної ради. 

3. Виконавчому комітету Краснокутської селищної ради згідно чинного 

законодавства здійснити організацію коригування проєктно-кошторисної 

документації. 

4. Краснокутському селищному голові Ірині КАРАБУТ укласти договір з 

виконавцем робіт щодо коригування проєктно-кошторисної документації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ та постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 

селищної ради (Сергія СУСЛО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 

 


