
                                      

                            

УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

 XІІ сесія VІІI скликання 

 «19» серпня 2021 р.                                                              б/н   

смт Краснокутськ  

Про затвердження порядку 

денного XІІ 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 XІІ сесії VІІI скликання Краснокутської 

селищної ради такий порядок денний: 

1.  Про затвердження порядку денного XІІ 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 внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

01.12.2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату 

Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів» (зі змінами). 

5.    Про затвердження розпорядження Краснокутського селищного голови від   

       19 липня 2021 року № 442-к «Про призначення Лесі ПОЛИНЯК». 

6.    Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 04 грудня   

       2020 року № 21- VІІІ «Про умови оплати праці Краснокутського селищного    

       голови». 

7.   Про затвердження символіки Краснокутської селищної територіальної  

      громади Богодухівського району Харківської області 

8.    Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин    

       Краснокутської селищної територіальної громади» 



9. Про внесення змін до Положення про відділ соціального захисту населення 

Краснокутської  селищної ради, затвердженого рішенням Краснокутської 

селищної ради від 26 січня 2021 року № 130- VІІІ 

10. Про внесення змін до рішення селищної ради «Про створення комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Краснокутської 

селищної ради та затвердження її складу  та Положення», затвердженого 

рішенням селищної ради від 26 січня 2021 року № 82-VІІІ  

11. Про затвердження Програми допризовної підготовки, військово-

патріотичного виховання молоді та підготовки до призову громадян України на 

строкову військову службу та службу за контрактом на території 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

12. Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по 

оплаті за навчання та використання коштів батьківської плати за навчання в 

комунальному закладі початкової мистецької освіти Краснокутської селищної 

ради «Краснокутська школа мистецтв» 

13. Про  затвердження Положення Мирнянської філії Мурафського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області 

14. Про внесення змін до Положення про виплату грошової винагороди 

здобувачам освіти закладів освіти Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району  Харківської області, затвердженого рішенням Х сесії 

VІІІ скликання від 14 липня 2021 року № 1463- VІІІ 

15. Про затвердження Порядку забезпечення харчуванням за рахунок коштів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади учасників, які 

представляють Краснокутську селищну раду у спортивних заходах районного 

рівня 

16. Про затвердження Статуту Виробничого управління житлово-комунального 

господарства у новій редакції 

17. Про затвердження Статуту Комунального підприємства з водопостачання та 

водовідведення «Джерело» у новій редакції 

18. Про передачу систем водопостачання сіл Козіївка, Городнє, Мурафа, 

Пархомівка, Каплунівка, Олексіївка та системи водовідведення села 

Пархомівка з балансу Краснокутської селищної територіальної громади в 

господарське відання на баланс КП «Джерело» 

19. Про надання дозволу на розроблення проектної документації по об’єкту 

«Реконструкція нежитлової будівлі поліклініки під житло та нежитлові 



приміщення багатофункціонального призначення за адресою: вул.Миру, 139, 

смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» 

20. 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» 

21. Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної документації.    

22. Про затвердження «Детального плану території кварталу громадської 

забудови по вул.Миру, обмеженою освітянською зоною по пров.Заклепенка та 

провулком без назви (частини населеного пункту смт Краснокутськ)» 

23. Про прийняття на баланс Краснокутської селищної ради закінченого 

будівництвом об’єкта громадського будинку фізкультурно-оздоровчого 

комплексу 

24. Про визнання балансоутримувача громадського будинку фізкультурно-

оздоровчого комплексу 

25. Про передачу спортивного майданчика з штучним покриттям (міні-

футбольне поле) 

26. Про прийняття на баланс транспортного засобу 

27. Про розгляд листа Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях щодо прийняття до 

комунальної власності об’єктів державної власності 

28. Про затвердження Передавального акту Качалівської сільської ради 

29. Про затвердження Передавального акту Козіївської сільської ради 

30. Про розгляд земельних питань. 

31.  Різне. 

  

 

Краснокутський селищний голова                                   Ірина КАРАБУТ 


	КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ
	ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ

