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Паспорт Програми 

 

1 Назва Програми Програма реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

2 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Краснокутської селищної 

ради 

3 Нормативно-правові 

акти, що стали 

підставою для 

розроблення Програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Податковий кодекс України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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» 

4 Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради 

5 Співрозробники 

Програми 

фінансове управління селищної ради, старости 

старостинських територій апарату селищної 

ради, відділ фінансово-господарського 

забезпечення апарату селищної ради, 

Комунальне підприємство з водопостачання та 

водовідведення «Джерело», Виробниче 

управління житлово-комунального господарства 

6 Відповідальний 

виконавець 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради 

7 Організації-

співвиконавці 

Програми 

фінансове управління селищної ради, старости 

старостинських територій апарату селищної 

ради, відділ фінансово-господарського 

забезпечення апарату селищної ради, 

Комунальне підприємство з водопостачання та 

водовідведення «Джерело», Виробниче 

управління житлово-комунального господарства 
 

8 Термін реалізації 

Програми 

2022-2024 роки 

9 Загальний обсяг 

фінансування, 

необхідного для 

реалізації Програми, 

224 621,739 



всього, тис.грн. 

у тому числі: 

9.1 кошти державного 

бюджету 

0 

9.2 кошти обласного 

бюджету Харківської 

області 

25 657,4 

9.3 кошти бюджету 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади, 

198 964,339 

 

 

 



1. Загальні положення 

Житлово-комунальне господарство одна із найважливіших галузей, яка 

сьогодні представляє собою складний комплекс житлового фонду, виробничих 

споруд водопостачання і водовідведення та об’єктів благоустрою. 

Нинішній стан житлово-комунального господарства на території 

Краснокутської територіальної громади свідчить про необхідність 

реформування цієї галузі. 

Програма реформування і розвитку житлово – комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена на 

виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «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», з метою підвищення ефективності та 

надійності функціонування системи життєзабезпечення селищної 

територіальної громади, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з 

одночасним зниженням нераціональних витрат. 

Виконання Програми передбачає: 

- створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-

комунальних послуг, удосконалення тарифної політики; 

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-

комунального господарства; 

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання 

та використання ресурсів; 

- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-

комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення 

тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів; 

- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким 

рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма 
Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою відіграє 

важливу роль в розробленні ефективної сучасної системи управління, 

впорядкування відносин власності, визначення замовників житлово-

комунальних послуг. 

В останній час у житлово-комунальному господарстві та благоустрої 

виникають проблеми, які впливають на рівень та якість послуг та діяльність 

підприємств ЖКГ: 

- у водопостачанні та водовідведенні – необхідність проведення ремонтів 

або заміни мереж водопостачання та водовідведення, будівництва та розвитку 

мереж; 

- енергоефективності та енергозбереження; 

- у сфері поводження з відходами – необхідність забезпечення належного 

збору та вивезення твердих побутових відходів; 



- у сфері благоустрою – необхідність проведення робіт з утримання та 

ремонту доріг, пішохідних зон, утримання зовнішнього освітлення, кладовищ, 

озеленення, та ін. 

Для поліпшення стану об’єктів житлово-комунального господарства та 

стану благоустрою населених пунктів необхідно: 

- розвиток водопровідно-каналізаційного господарства; 

- розвиток та ремонт вулично-дорожньої мережі; 

- благоустрій громадських територій. 

Розробка Програми обумовлена необхідністю фінансової підтримки для 

ефективного функціонування комунальних підприємств та забезпечення умов 

для надійного, якісного і безпечного надання житлово-комунальних послуг 

населенню, вирішення проблем благоустрою населених пунктів громади. 

 

3. Мета програми 

Мета Програми полягає у визначенні 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. 

Реформування житлово-комунального господарства та благоустрою 

передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ. Для досягнення 

мети Програми необхідно вирішити питання щодо: 

- узгодження економічних інтересів держави, територіальної громади та 

суб'єктів господарювання; 

- забезпечення можливості розв'язання мешканцями громади житлових 

проблем; 

- створення умов для надійного і безпечного надання житлово-

комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження; 

- запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального 

господарства; 

- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, 

 створення стимулів та умов для переходу на раціональне використання та 

економне витрачання енергоресурсів; 

- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні 

завдань розвитку  комунальної інфраструктури та благоустрою; 

- поліпшення якості управління житлом та комунальною 

інфраструктурою; 

- захисту прав споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення 

житлово-комунальними послугами в необхідних видах та обсягах, високої 

якості та за доступними цінами; 

- створення, на основі ринкових перетворень, умов для розвитку, 

оновлення та ефективного функціонування всіх об'єктів житлово-комунального 

господарства, підприємств і організацій  різних форм власності; 



- забезпечення права власників житла обирати виконавця житлово-

комунальних послуг. 

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах: 

- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій; 

- ремонти, утримання, реконструкція та будівництво доріг населених 

пунктів; 

- надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; 

- ремонт інженерних споруд та мереж; 

- благоустрій населених пунктів; 

- обрізка, омолодження крон дерев, механізований покіс зелених зон, 

 відкритих територій; 

- підвищення енергоефективності будинків та споруд; 

- будівництво, реконструкція, відновлення та технічне обслуговування 

вуличного освітлення; 

- розчищення доріг  та тротуарів від снігу, посипання протиожеледними 

сумішами, вивезення снігу за межі об’єктів та населених пунктів; 

- локалізація та ліквідація вогнищ карантинного бур’яну – амброзії 

полинолистої; 

- будівництво, реконструкція, ремонт систем водопостачання та 

водовідведення; 

- забезпечення благоустрою кладовищ (прибирання випадкового сміття, 

обрізка крон дерев, механізований покіс зелених зон та інше) власними силами 

та/або із залученням інших суб’єктів господарювання; 

- здійснення благоустрою території кладовищ – влаштування доріжок та 

огорож, освітлення території, організація водо забезпечення, утримання місць 

почесних поховань загиблих учасників АТО, інших осіб, віднесених до цієї 

категорії; 

- ремонти, утримання пам’ятників та пам’ятних знаків; 

- проведення технічного обстеження об’єктів комунальної власності на 

предмет безпечної та надійної експлуатації; 

- виготовлення технічних звітів. 

 

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

Основними завданнями Програми є : 

- розвиток та застосування  підприємств житлово-комунального 

господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між 

суб'єктами господарювання у цій сфері; 

- забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального 

господарства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня 

тарифів на житлово-комунальні послуги; 

- підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних 

ресурсів; 

- створення розвинутого конкурентного середовища на ринку житлово-

комунальних послуг та благоустрою; 



- реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного 

благоустрою територій населених пунктів; 

- запровадження енергозберігаючих технологій і засобів управління 

зовнішнім освітленням населених пунктів громади; 

- упорядкування зелених насаджень, озеленення населених пунктів; 

- будівництво, ремонт, реконструкція, утримання вулично-дорожньої 

мережі; 

- поліпшення ритуального обслуговування населення; 

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та 

реформування житлово-комунального господарства; 

- стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання 

енергетичних і матеріальних ресурсів надавачами та споживачами послуг; 

- створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та 

утилізації вторинних ресурсів. 

- пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення 

населених пунктів. 

Напрямки діяльності та заходи Програми реформування і розвитку 

житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки вказані в 

Додатку 1. 

5. Завдання і заходи 

5.1. Удосконалення системи управління житлово-комунальним 

господарством та благоустроєм. 

Система управління повинна об'єднати зусилля селищної ради та 

підприємств житлово-комунального господарства всіх форм власності для 

реформування та ефективного функціонування галузі в умовах ринкової 

економіки. 

Першочерговими заходами реформування галузі є завершення 

розроблення ефективної сучасної системи управління, впорядкування відносин 

власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг. 

Ключовою проблемою цього етапу реформування житлово-комунального 

господарства та благоустрою є запровадження системи договірних відносин, 

зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб'єктів різних організаційно-

правових форм. 

Ефективне управління діяльністю житлово-комунального господарства 

потребує розроблення виробничої та інвестиційної програм, формування та 

встановлення тарифів як засобу фінансового забезпечення цих програм, 

запровадження моніторингу діяльності підприємств, що дасть можливість 

селищній раді реалізувати свої повноваження із забезпечення населення 

якісними житлово-комунальними послугами. 

5.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та 

благоустрою, розвиток конкурентного середовища. 

Головною метою демонополізації житлово-комунальної галузі є зниження 

негативних наслідків монополізації економіки, які полягають у встановленні 



монопольно високих цін і тарифів, нав'язуванні умов договорів, не вигідних 

замовникам. 

Процес демонополізації, в першу чергу, стосується житлового 

господарства. Залучення населення до самоуправління та утримання житлових 

будинків дозволить самим мешканцям здійснювати контроль за станом 

технічного обслуговування та ремонту житла, що значно підвищить якість 

наданих послуг. 

Розвиток конкурентного середовища в житловому-комунальному  

господарстві та благоустрої залежить від нових структур, які будуть 

замовниками послуг. 

З метою поглиблення демонополізації житлово-комунального 

господарства та благоустрою, створення умов для здорової конкуренції 

передбачається: 

- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які 

будуть замовниками житлово-комунальних послуг; 

- організація конкурсів на виконання спеціалізованих робіт 

(обслуговування внутрішньо будинкових мереж, димовентканалів, димоходів, 

вивезення сміття та інші); 

- організація системи розрахунків за використані ресурси і спожиті 

послуги на основі договорів (угод), а також застосування економічних санкцій 

за порушення договірних зобов'язань. 

5.3. Впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у 

житлово-комунальній сфері. 

Основними функціями селищної ради, як представника власника об'єктів 

житлово-комунального господарства та благоустрою є: 

- дотримання нормативно-технічних вимог з утримання та використання 

об'єктів комунальної інфраструктури та благоустрою; 

- забезпечення необхідного фінансування для утримання об’єктів 

водопостачання, водовідведення та благоустрою; 

- забезпечення систематичного контролю за реалізацією договорів на 

виконання робіт щодо збереження та відновлення інженерних мереж, за  

обсягами та якістю житлово-комунальних послуг; 

- сприяння створенню об'єднань (асоціацій) співвласників 

багатоквартирних будинків. 

- сприяння формуванню конкурентних відносин між підрядними 

організаціями усіх форм власності за отримання замовлення на виконання робіт 

з благоустрою населених пунктів та надання житлово-комунальних послуг. 

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні стати 

основною формою організації утримання та експлуатації житлових будинків і 

прибудинкових територій, підвищення рівня їх благоустрою та умов 

проживання. 

5.4. Удосконалення фінансово-кредитного механізму роботи житлово- 

комунального господарства та благоустрою, здійснення ефективної 

тарифної політики. 



Вироблення гнучкої та ефективної тарифної політики у житлово-

комунальній сфері на сучасному етапі реформування житлово-комунального 

господарства повинно ґрунтуватися на таких основних принципах: 

- розрахунку тарифів на комунальні послуги, що підлягають 

регулюванню, для забезпечення повного відшкодування операційних та 

капітальних витрат; 

- розроблення та запровадження механізму відшкодування із бюджету 

різниці між їх фактичною вартістю та затвердженим розміром тарифу; 

- залучення громадськості до процесу встановлення тарифів; 

- застосування санкцій проти неплатників та посилення матеріальної 

відповідальності сторін за невиконання або несвоєчасне виконання своїх 

договірних зобов'язань; 

- перехід від оплати комунальних послуг за нормами споживання до 

оплати за обсягами їх фактичного споживання; 

- проведення громадських слухань, інформаційно-роз'яснювальних 

кампаній у засобах масової інформації та спеціальних кампаній для дітей 

шкільного віку з метою підвищення рівня усвідомлення всіма зацікавленими 

сторонами і споживачами необхідності впровадження тарифів, які 

забезпечують повне відшкодування вартості послуг; 

- впровадження сучасних форм договірної роботи з надання житлово-

комунальних послуг та розрахунків за них, надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам на впровадження нової офісної техніки, програм, 

терміналів та ін. для  організацій безконтактного та якісного обслуговування 

клієнтів. 

 

6. Очікувані результати, ефективність програми 

Основною умовою реалізації  Програми є консолідація 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. 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального 

розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства та 

благоустрою, покращити благоустрій та естетичний вигляд населених пунктів 

ради; 

- зробити доступними послуги для населення за умови їх своєчасної 

оплати; 

- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з 

метою технічного переоснащення житлово-комунального господарства та 

розвитку комунальної інфраструктури; 

- створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у 

розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою ; 

- провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення об’єктів 

житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і 

дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту; 



- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної 

якості відповідно до вимог національних стандартів; 

- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на 

житлово-комунальні послуги; 

- забезпечити обґрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної 

політики держави стосовно малозабезпечених верств населення; 

- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з 

питань своїх прав та обов'язків; 

- зменшити обсяги використання енергоресурсів у комунальній сфері; 

- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у 

рамках реформи житлово-комунального господарства та благоустрою. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету, обласного бюджету Харківської області, бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади. 

 

Джерела 

фінансування 

Загальний обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

у тому числі по роках: 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Разом 224 621,739 90 744,513 68 386,237 65 490,989 

Державний 

бюджет 
0 0 0 0 

Обласний бюджет 

Харківської 

області 

25 657,4 5 657,4 10 000,0 10 000,0 

Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

198 964,339 85 087,113 58 386,237 55 490,989 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюється заступником селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергієм ЗАЙЦЕМ. 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, 

покладається на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради. Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради, 

фінансове управління селищної ради, старости старостинських територій 

апарату селищної ради, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату 

селищної ради, Комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення 

«Джерело», Виробниче управління житлово-комунального господарства несуть 

відповідальність за виконання Програми. 



Щорічно в терміни, визначені рішенням Краснокутської селищної ради 

про затвердження Програми, відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради інформує про хід її 

виконання. 

 

 

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату Краснокутської селищної ради                                      Тетяна КУЗУБ                   



                  Додаток 

до Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

  

Заходи щодо виконання Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених 

пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а) внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

1 

Поповнення статутного капіталу 

комунального підприємства з 

водопостачання та 

водовідведення «Джерело», в тому 

числі: 

2022 7400,0 0 0 7400,0 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 1500,0 0 0 1500,0 

2024 200,0 0 0 200,0 

1.1 

Капітальний ремонт кільцюючого 

водопроводу с. Чернещина 

Богодухівського району Харківської 

області 

2022 2000,0 0 0 2000,0 
Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

1.2 

Капітальний ремонт очисних споруд 

смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області 

2022 1500,0 0 0 1500,0 
Краснокутська селищна 

рада 
2023 1500,0 0 0 1500,0 

2024 200,0 0 0 200,0 

1.3 

Придбання мулососної машини 

 
2022 3000,0 0 0 3000,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

1.4 

Придбання вантажно-

пасажирського автомобіля типу 

Газель 

2022 900,0 0 0 900,0 
Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

Всього 9100,0 0 0 9100,0  



№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б) забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

1 

Оплата послуг (крім 

комунальних) - 

лабораторні дослідження питної 

води з джерел централізованого 

водопостачання 

2022 108,5 0 0 108,5 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 108,5 0 0 108,5 

2024 108,5 0 0 108,5 

2 

Фінансова підтримка 

комунального підприємства з 

водопостачання та 

водовідведення «Джерело», в тому 

числі: 

2022 7939,0 0 0 7939,0 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 1450,0 0 0 1450,0 

2024 0 0 0 0 

2.1 

Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для 

забезпечення такого обліку с. 

Козіївка Богодухівського району 

Харківської області (8 будівель) 

2022 240,0 0 0 240,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.2 

Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для забезпечення 

такого обліку с. Городнє 

Богодухівського району Харківської 

області (10 будівель) 

2022 300,0 0 0 300,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.3 

Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для 

забезпечення такого обліку, с. 

Пархомівка Богодухівського району 

Харківської області (12 будівель) 

2022 360,0 0 0 360,0 

Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.4 

Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для 

забезпечення такого обліку, с. 

Водяне Богодухівського району 

Харківської області (1 будинок) 

2022 30,0 0 0 30,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 



№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5 

Заміна водогону по вул. Весняній  

(територія ПСП «ЯВІР») до вул. 

Харківській с. Мурафа 

Богодухівського району Харківської 

області (500м) 

2022 400,0 0 0 400,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.6 

Заміна водогону від напірної вежі 

до вул. Кустурівської, с. Мурафа 

Богодухівського району Харківської 

області (300 м) 

2022 240,0 0 0 240,0 
Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.7 

Заміна  водогону по вул. Лісовій, с. 

Городнє Богодухівського району 

Харківської області (400 м) 

2022 320,0 0 0 320,0 
Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.8 

Заміна водогону підвідного до 

напірної вежі за конторою 

агрофірми, с. Городнє 

Богодухівського району Харківської 

області (50 м) 

2022 40,0 0 0 40,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.9 

Встановлення вузла обліку води в 

розпод. колодязі біля свердловини 

по. вул. Середній с. Каплунівка 

Богодухівського району Харківської 

області (1 од.) 

2022 20,0 0 0 20,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.10 

Встановлення засувки в 

розподільчому колодязі вул. 

Осадчого (пров. Осадчого), с. 

Каплунівка Богодухівського району 

Харківської області (1 од.) 

2022 10,0 0 0 10,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.11 

Заміна водогону вул. Новоселівська 

с. Козіївка Богодухівського району 

Харківської області (200 м) 

2022 160,0 0 0 160,0 
Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.12 

Заміна водогону вул. Чкалова                    

с. Козіївка Богодухівського району 

Харківської області (200 м) 

2022 160,0 0 0 160,0 
Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 



№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.13 

Ремонт будівлі  КНС №1, КНС №2, 

с. Пархомівка Богодухівського 

району Харківської області 

2022 300,0 0 0 300,0 
Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.14 

Перемонтаж водогону  вул. Садова 

вул. Паркова с. Пархомівка 

Богодухівського району Харківської 

області (150 м) 

2022 130,0 0 0 130,0 
Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.15 

Перемонтаж водогону  вул. Паркова 

с. Пархомівка Богодухівського 

району Харківської області (500 м) 

2022 400,0 0 0 400,0 
Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.16 

Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання 

інженерних систем для 

забезпечення такого обліку смт 

Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області (50 

будівель) 

2022 1200,0 0 0 1200,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.17 

Ремонт водозабору Основинці, смт 

Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області 

2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 50,0 0 0 50,0 

2024 0 0 0 0 

2.18 

Заміна свердловинних насосів ЕЦВ 

на енергозберігаючі насоси та труб 

для підйому води, смт. 

Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області (8 

свердловин) 

2022 400,0 0 0 400,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 0  0 0 

2024 0 0 0 0 

2.19 

Будівництво розподільчих колодязів 

із встановленням запірної арматури  

смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області (12 од.) 

2022 300,0 0 0 300,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 



№ 

з/п 
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Термін 
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громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.20 

Ремонт оголовків розподільчих 

колодязів (бетонних плит) із 

встановленням/заміною люків смт 

Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області ( 25 од.), 

2022 100,0 0 0 100,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.21 

Встановлення контрольних 

лічильників на мережі 

водопостачання смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області (10 од.) 

2022 150,0 0 0 150,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.22 

Заміна ділянок  центрального 

водогону    смт Краснокутськ 

Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області  (2000 м 

) 

2022 1400,0 0 0 1400,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 1400,0 0 0 1400,0 

2024 0 0 0 0 

2.23 

Заміна силового кабеля підвода до 

очисних споруд смт.Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області  (800 м) 

2022 320,0 0 0 320,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.24 

Заміна фекальних насосів (18 кВт) 

на КНС, смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області  (2 од) 

2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.25 

Заміна напірного колектора від 

КНС1 до річки  смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області  (500м) 

2022 800,0 0 0 800,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2.26 

Заміна зворотнього клапана РУ 100 

на КНС1 смт.Краснокутськ КНС1 

до річки  смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області  (4 од.) 

2022 36,0 0 0 36,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 



№ 
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Найменування заходу 
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2.27 

Задвижки чавунні діам. 100 –КНС, 

смт Краснокутськ КНС1 до річки  

смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області  (3 од.) 

2022 23,0 0 0 23,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

Всього 9714,5 0 0 9714,5  

в) забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 

1 

Послуга утилізація/видалення 

сміття та поводження зі сміттям 
2022 2500,0 0 0 2500,0 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 2650,0 0 0 2650,0 

2024 2627,25 0 0 2627,25 

Всього 7 777,25 0 0 7 777,25  

г) організація благоустрою населених пунктів 

1 

Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 
2022 2081,3 0 0 2081,3 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 2444,5 0 0 2444,5 

2024 2546,5 0 0 2546,5 

2 

Придбання господарських 

предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю, в т.ч:  

2022 2428,49 0 0 2428,49 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 2574,20 0 0 2574,20 

2024 2552,1 0 0 2552,1 

2.1 

витрати на придбання препарату 

«Амбростоп» для проведення робіт 

по ліквідації амброзії полинолистої 

на території громади 

2022 135,0 0 0 135,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 143,0 0 0 143,0 

2024 143,1 0 0 143,1 

3 

Організація та проведення 

громадських робіт 

2022 1180,6 0 0 1180,6 
Краснокутська селищна 

рада 

 

2023 1386,7 0 0 1386,7 

2024 1453,7 0 0 1453,7 
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4 

Оплата послуг (крім 

комунальних), в тому числі: 
2022 7579,585 0 1800,0 5779,585 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 5147,512 0 0 5147,512 

2024 4642,106 0 0 4642,106 

4.1 

Проведення лабораторних 

досліджень проб питної води з 

громадських шахтних колодязів на 

території громади (199 од.) 

2022 258,7 0 0 258,7 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 274,222 0 0 274,222 

2024 271,9 0 0 271,9 

4.2 

Дезінфекція води в  громадських 

шахтних колодязів на території 

громади (30 од.) 

2022 9,645 0 0 9,645 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 10,224 0 0 10,224 

2024 10,136 0 0 10,136 

4.3 

Чистка громадських шахтних 

колодязів (30 од.) 
2022 105,0 0 0 105,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 111,3 0 0 111,3 

2024 110,3 0 0 110,3 

4.4 

Поточний ремонт громадських 

шахтних колодязів (30 од.) 
2022 600,0 0 0 600,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 636,0 0 0 636,0 

2024 630,54 0 0 630,54 

4.5 

Послуги автовишки 2022 198,0 0 0 198,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 198,0 0 0 198,0 

2024 198,0 0 0 198,0 

4.6 

Послуги по похованню невідомих та 

безрідних громадян, та тих від 

поховання яких відмовились родичі 

2022 198,0 0 0 198,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 198,0 0 0 198,0 

2024 198,000 0 0 198,000 

4.7 Технічна інвентаризація об’єктів 2022 28,200 0 0 28,200 Краснокутська селищна 
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нерухомого майна 2023 29,892 0 0 29,892 рада 

2024 29,600 0 0 29,600 

4.8 

Послуги по наданню довідки про 

об’єкт нерухомого майна 
2022 8,400 0 0 8,400 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 8,904 0 0 8,904 

2024 8,800 0 0 8,800 

4.9 

Ремонт та утримання в належному 

стані кладовищ та інших місць 

поховань  

2022 500,0 0 0 500,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 500,0 0 0 500,0 

2024 500,0 0 0 500,0 

4.10 

Капітальний ремонт «Дитячого 

парку» в смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області 

2022 2000,0 0 1800,0 200,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

4.11 

Будівництво, реконструкція 

капітальний ремонт,  поточний 

ремонт, технічне обслуговування 

зовнішнього освітлення та їх 

елементів, технічна перевірка точок 

обліку електроенергії 

(електролічильників), лабораторні 

виміри опору ізоляції, отримання 

технічних умов на 

електропостачання для вуличного 

освітлення 

2022 3500,0 0 0 3500,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 3000,0 0 0 3000,0 

2024 2500,0 0 0 2500,0 

4.12 

Оплата послуг радіоточки 2022 3,840 0 0 3,840 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 4,07 0 0 4,07 

2024 4,03 0 0 4,03 

4.13 Технічна перевірка 2022 19,800 0 0 19,800 Краснокутська селищна 
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електролічильників, вузлів обліку  2023 20,900 0 0 20,900 рада 

2024 20,800 0 0 20,800 

4.14 

Ремонт та утримання пам’ятників, 

пам’ятних знаків, та ін. 
2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 53,0 0 0 53,0 

2024 55,0 0 0 55,0 

4.15 

Придбання павільйонів для місць 

очікування транспорту загального 

користування 

2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 53,0 0 0 53,0 

2024 55,0 0 0 55,0 

4.16 

Догляд за деревами і кущами: 

кронування, видалення аварійних 

дерев 

2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 50,0 0 0 50,0 

2024 50,0 0 0 50,0 

5 

Фінансова підтримка 

виробничого управління 

житлово-комунального 

господарства, в тому числі: 

2022 5125,738 0 0 5125,738  

2023 5497,348 0 0 5497,348  

2024 5667,102 0 0 5667,102  

5.1 

Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату  
2022 4173,7 0 0 4173,7 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 4394,9 0 0 4394,9 

2024 4614,7 0 0 4614,7 

5.2 

Оплата послуг (крім 

комунальних), в тому числі: 
2022 952,0 0 0 952,0 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 1002,448 0 0 1002,448 

2024 1052,002 0 0 1052,002 

5.2.1 

Проведення лабораторних 

досліджень проб питної води з 

громадських шахтних колодязів  

2022 195,960 0 0 195,960 Краснокутська селищна 

рада 2023 206,3 0 0 206,3 
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2024 216,7 0 0 216,7 

5.2.2 

Дезінфекція та очищення води в 

громадських шахтних колодязів  
2022 5,200 0 0 5,200 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 5,475 0 0 5,475 

2024 5,475 0 0 5,475 

5.2.3 

Чистка громадських шахтних 

колодязів  
2022 35,0 0 0 35,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 36,855 0 0 36,855 

2024 38,698 0 0 38,698 

5.2.4 

Придбання матеріалів для ремонту 

громадських шахтних колодязів  
2022 12,880 0 0 12,880 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 13,562 0 0 13,562 

2024 14,240 0 0 14,240 

5.2.5 

Автопослуги по розчищенню доріг 

від снігу 
2022 125,0 0 0 125,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 131,625 0 0 131,65 

2024 138,206 0 0 138,206 

5.2.6 

Висадження зелених насаджень 2022 150,0 0 0 150,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 157,950 0 0 157,950 

2024 165,868 0 0 165,868 

5.2.7 

Придбання солі для посипання доріг 

і тротуарів 
2022 29,160 0 0 29,160 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 30,705 0 0 30,705 

2024 32,240 0 0 32,240 

5.2.8 

Придбання запчастин для 

автотранспорту 
2022 54,800 0 0 54,800 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 57,704 0 0 57,704 

2024 60,590 0 0 60,590 
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5.2.9 

Придбання паливно-мастильних 

матеріалів (бензин А-92-2345 л, 

дизпаливо-8554 л, олива – 87 л) 

2022 329,580 0 0 329,580 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 347,047 0 0 347,047 

2024 364,400 0 0 364,400 

5.2.10 

Придбання лакофарбових виробів 2022 14,458 0 0 14,458 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 15,225 0 0 15,225 

2024 15,985 0 0 15,985 

Всього 52307,481 0 1800,0 50507,481  

д) відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 

1 

Фінансова підтримка 

комунальному підприємству 

«Джерело» за водопостачання та 

водовідведення 

2022 5500,0 0 0 5500,0 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 5500,0 0 0 5500,0 

2024 5500,0 0 0 5500,0 

2 

Фінансова підтримка 

виробничому управлінню 

житлово-комунального 

господарства 

2022 1293,900 0 0 1293,900 

Краснокутська 

селищна рада 
2023 1362,477 0 0 1362,477 

2024 1430,601 0 0 1430,601 

Всього 20586,978 0 0 20586,978  

е) утримання та розвиток автомобільних доріг 

1 Розчищення доріг від снігу 2022 50,0 0 0 50,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 53,0 0 0 53,0 

2024 52,95 0 0 52,95 

2 

Роботи з утримання та ремонту 

вулично-дорожньої мережі, 

відновлення дорожніх знаків 

2022 200,0 0 0 200,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 212,0 0 0 212,0 

2024 210,18 0 0 210,18 



№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Грейдерування доріг 2022 500,0 0 0 500,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 500,0 0 0 500,0 

2024 500,0 0 0 500,0 

4 

Капітальний ремонт доріг 

селищної територіальної громади, 

в тому числі: 

2022 35 857,40 0 3857,40 33 857,40 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 30000,0 0 10000,0 30000,0 

2024 30000,0 0 10000,0 30000,0 

4.1 

Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Новостроєнівській з № 8 до 

№ 38 смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківької 

області 

2022 5 857,40 0 3857,40 2000,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

5 

Оплата послуг (крім 

комунальних) -поточний 

(ямковий) ремонт доріг селищної 

територіальної громади 

2022 5000,0 0 0 5000,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 5000,0 0 0 5000,0 

2024 5000,0 0 0 5000,0 

6 

Співфінансування на договірних 

засадах витрат пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцією, 

поточним середнім ремонтом і 

утриманням автомобільних доріг 

загального користування 

державного значення, в тому 

числі: 

2022 3000,0 0 0 3000,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

6.1 

Т-21-16/М-03/-Коломак-Шелестове-

Колонтаїв 
2022 1500,0 0 0 1500,0 

Краснокутська селищна 

рада 
2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

6.2 

Т-21-23 Межа Харківської області 

Краснокутськ-/Р-46/ 
2022 1500,0 0 0 1500,0 Краснокутська селищна 

рада 2023 0 0 0 0 



№ 

з/п 

Найменування заходу 

Термін 

виконання, 

рік 

 

Обсяги фінансування, тис.грн. 

Головний 

розпорядник 
Усього 

у т. ч. за джерелами: 

державний 

бюджет 

бюджету  

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2024 0 0 0 0 

7 

Співфінансування на договірних 

засадах витрат пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцією, 

поточним середнім ремонтом і 

утриманням автомобільної дороги 

загального користування 

місцевого значення 

2022 3000,0 0 0 3000,0 

Краснокутська селищна 

рада 

2023 3000,0 0 0 3000,0 

2024 3000,0 0 0 

3000,0 

Всього 125 135,53 0 23857,40 101278,13  

Разом видатків на виконання Програми 2022 90 744,513 0 5 657,4 85 087,113 Краснокутська селищна 

рада 
2023 68 386,237 0 10 000,0 58 386,237 

2024 65 490,989 0 10 000,0 55 490,989 

 

Всього 

 

224 621,739 

 

0 

 

25  657,4 

 

198 964,339 
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