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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Краснокутської селищної ради 

«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-VIІІ (зі змінами)» 
 

До Програми економічного і соціального розвитку   Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63-VІIІ (зі змінами), вносяться 

такі зміни: 

1.1. У заходах розділу 1.1.5. «Житлово-комунальне господарство» у пункті 

е)  «Утримання та розвиток автомобільних доріг» у пункті 3 «Капітальний ремонт 

дороги по вул. Горянській смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області» збільшується сума на 420 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади, загальна сума становить 130 420 грн.; 

1.2. У розділ 1.1.11. «Здійснення заходів із землеустрою» добавляється 

пункт 7 «Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що 

підлягають продажу в межах населених пунктів Краснокутської селищної ради» 

на суму 12 850 грн. за рахунок коштів, які надійшли в порядку сплати авансового 

внеску в розмірі 20% в рахунок оплати вартості земельних ділянок; 

1.3. У заходах розділу 1.3.2. Охорона здоров'я «Розвиток та підтримка 

комунальних закладів охорони здоров'я, які належать Краснокутській селищній 

територіальній громаді, надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення», пункті 1: 

а) «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної  допомоги Краснокутської селищної ради» 

Богодухівського району Харківської області»: 

- в заході № 8 «Оновлення матеріально-технічної бази» змінюється сума за 

рахунок бюджету територіальної громади з « 2 556 993 грн. на 2 496 321 грн.», а 

саме:  

- підпункті 8.9. «Забезпечення безперебійного постачання газу в структурні 

підрозділи, технічне обслуговування газопостачання, розробка проектів 

газопостачання, придбання та установка котла і комплектуючих до нього» 

змінюється сума з 578 930 грн. на 518 258 грн. Зменшуються видатки на розробку 

проектів газопостачання на суму 60 672 грн. 

 

2. Вносяться зміни у частині ІІІ «Потреба у капітальних видатках на об’єкти 

соціально-економічного значення у 2021 році» Програми:  

- у пункті 42 «Реконструкція системи газопостачання блочно-модульної 

котельні комунального закладу «Краснокутський будинок культури» 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, за 

адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, пров. Театральний, 12» 
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визначається обсяг фінансування в сумі 505,980 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

-  у пункті 56 «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» збільшується сума 

на 48,600 тис. грн. Обсяг фінансування становитиме 178,610 тис. грн. за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 84 «Реконструкція системи газопостачання ФАП с. 

Основинці за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Основинці, вул. 

Каразінська, 20» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- додається пункт 85 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП 

с.Водяне за адресою:  Харківська обл., Богодухівський район, с.Водяне, 

вул..Московська, 87" в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- додається пункт 86 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ с. 

Мурафа за адресою:  Харківська обл., Богодухівський район, с. Мурафа,   вул. 

Базарна, 1» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 87 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП 

с.Олексіївка за адресою:  Харківська обл., Богодухівський район, с. Олексіївка,  

вул. Центральна, 54» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- додається пункт 88 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ 

смт.Костянтинівка за адресою:  Харківська обл., Богодухівський район, 

смт.Костянтинівка,   вул. Центральна, 27А» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 89 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП 

с.Любівка за адресою: Харківська обл.,  Богодухівський район, с. Любівка, вул. 

Слобожанська, 130» в сумі в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- додається пункт 90 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с.Мирне 

за адресою:  Харківська обл., Богодухівський район, с. Мирне,  вул. Центральна, 

99» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 91 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с.В’язова 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. В’язова, вул. Погорєлова, 

6» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 92 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП 

с.Городнє за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Городнє, вул. 

Шевченка , 29а» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- додається пункт 93 «Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с.Китченківка за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Китченківка,  

вул. Хальзова, 8» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 
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- додається пункт 94 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ с. 

Качалівка за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с.Качалівка, вул. 

Шкільна, 2» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- додається пункт 95 «Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с.Каплунівка за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Каплунівка, 

вул. Центральна, 40» в сумі 5056 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- додається пункт 96 «Реконструкція системи газопостачання об'єкту 

"Китченківський сільський будинок культури" зі встановленням комерційного 

вузла обліку газу та оснащення модемним зв'язком за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Китченківка, вул. Центральна, 36» в сумі 30 000 грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади. 

 

 

Начальник 

фінансового управління                                                                     Надія ПІСНА 


