
 

 
 

Харківська область  

Богодухівський район 

Краснокутська селищна рада 
 

П Р О Т О К О Л  №  13  

ХІІІ (позачергова) сесія VІІІ скликання 
 

смт  Краснокутськ 

велика зала засідань селищної ради                                     «10» вересня 2021 року   
 

Загальний склад ради –    26 депутатів 

Бере участь у роботі сесії  – 23 депутати (реєстрація додається) 
 

Згідно ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” – сесія є 

повноважною. 

 

Запрошені та присутні: 
 

Селищний голова – Ірина Карабут, перший заступник селищного голови – Сергій 

Моцик, заступник селищного голови – Сергій Заєць, керуюча справами виконавчого 

комітету селищної ради – Інна Панчішна, начальник фінансового управління – Надія 

Пісна, начальник відділу правового забезпечення – Валерій Саміло, начальник відділу 

житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та екології – Тетяна Кузуб, 

завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва – Ірина Гузенко, 

спеціалісти селищної ради, старости селищної ради. 
 

ХІІІ позачергову сесію селищної ради VІІІ скликання відкрила селищний голова 

Ірина Карабут. 

Звучить Державний Гімн України 

Головуюча - Ірина Карабут 

- В зв’язку з відсутністю секретаря ради Краснокутської селищної ради Валентини 

Овчаренко, секретарем сесії пропонується кандидатура Тетяни Кузуб. 

- Депутати ознайомились з проєктом порядку денного.  

- На розгляд сьогоднішнього засідання позачергової сесії виноситься 7 питань, які 

потребують термінового розгляду та вирішення.  
 

1. СЛУХАЛИ:  

На розгляд сьогоднішнього засідання ХІІІ позачергової сесії селищної ради VІІІ 

скликання винесено 7 питань. 

Порядок денний: 

 

1 Про затвердження порядку денного ХІІІ позачергової сесії Краснокутської 

селищної ради VІІІ скликання 

Доповідає: Краснокутський селищний голова – Ірина Карабут 

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 селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ 

«Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами). 

Доповідає: начальник фінансового  управління – Надія Пісна 



4 Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим 

проєктом «Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне 

Богодухівського району Харківської області». 

Доповідає: начальник відділу житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології – Тетяна Кузуб 

5 Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від 19 серпня 2021 року                

№ 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування проєктної 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» 
 

Виступила:  селищний голова - Ірина Карабут 

- Керуючись ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

запропонувала затвердити для розгляду на засіданні ХІІІ позачергової сесії селищної ради 

VІІІ скликання порядок денний.   

Вирішили: рішення “Про затвердження порядку денного ХІІІ позачергової сесії VІІІ 

скликання Краснокутської селищної ради” прийняти (додається).    № 2583-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

2. Слухали: 
- 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).    

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

необхідно внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами).  

Вирішили: рішення “Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 року № 63-VІІІ (зі змінами)” прийняти 

(додається). №   2584-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    



4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

3. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про 

бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та додатків до 

нього (зі змінами)».     

Виступила:  начальник фінансового управління  – Надія Пісна 

- Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» необхідно внести зміни до рішення Краснокутської селищної 

ради від 22 грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)». 

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 22 

грудня 2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)” прийняти (додається)                           

№ 2585-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

4. Слухали: 
- Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом 

«Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне Богодухівського району 

Харківської області».     

Виступила: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології – Тетяна Кузуб 

- Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 

(зі змінами), експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації по робочому проекту «Капітальний ремонт системи водопостачання в 

селищі Водяне Богодухівського району Харківської області» від 31.08.2021р.                       

№ 21-0310/01-21, виданого філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Харківській області, 

керуючись ст. 25, 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

необхідно затвердити кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт системи 

водопостачання в селищі Водяне Богодухівського району Харківської області», загальною 

кошторисною вартістю будівництва 1105  201 тис.грн, у тому числі: будівельні роботи - 

886,441 тис.грн., інші витрати - 218,760 тис.грн., в поточних цінах станом на 30.08.2021 р. 

та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів Сергія Зайця. 



Вирішили: рішення “Про затвердження кошторисної частини проєктної документації за 

робочим проєктом «Капітальний ремонт системи водопостачання в селищі Водяне 

Богодухівського району Харківської області»” прийняти (додається) № 2586-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

5. Слухали: 
- Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від 19 серпня 2021 року                

№ 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування проєктної документації».     

Виступила:  завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва – Ірина 

Гузенко 

- Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «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» пропонується внести зміни до рішення XII сесії VIII 

скликання 19.08.2021р. № 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування проектної 

документації по робочому проекту «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», 

а саме змінивши назву «Про надання дозволу на коригування проєктно-кошторисної 

документації по робочому проекту «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» і визначити замовником по корегуванню 

вищезазначеної проєктно-кошторисної документації виконавчий комітет Краснокутської 

селищної ради та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів С.А. Зайця та постійну комісію 

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

Вирішили: рішення “Про внесення змін до рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від 19 серпня 

2021 року № 2113-VІІІ «Про надання дозволу на коригування проєктної документації»” 

прийняти (додається) № 2587-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    



12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

6. Слухали: 
- 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».     

Виступила:  завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва – Ірина 

Гузенко 

- 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 

раціонального та ефективного використання комунального майна, керуючись ст. 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до 

рішення XII сесії VIII скликання від 19.08.2021р. № 2111-VIII «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», 

а саме змінивши назву на «Про надання дозволу на розроблення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі поліклініки під будинок 

житловий готельного типу з нежитловими приміщеннями на першому поверсі за адресою: 

вул. Миру, 139, смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» і 

визначити замовником по розробленню вищезазначеної проектно-кошторисної 

документації виконавчий комітет Краснокутської селищної ради та контроль за 

виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів Сергія Зайця, постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку. 

Вирішили: рішення “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»” прийняти (додається)                    

№ 2588-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    

7. Слухали: 
- 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»     



Виступила:  завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва – Ірина 

Гузенко 

- На виконання Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії 

Краснокутської селищної ради від 22.12.2020р. № 63-VІІІ (зі змінами), з метою 

забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна, 

керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

пропонується внести зміни до рішення XII сесії VIII скликання від 19.08.2021р. № 2112-

VIII «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», а саме змінивши назву на «Про надання дозволу на розроблення 

проєктно-кошторисної 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» і визначити 

замовником по розробленню вищезазначеної проєктно-кошторисної документації Відділ 

освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області та 

контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів Сергія Зайця, постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку. 

Вирішили: рішення “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»” прийняти (додається)  № 2589-VІІІ 

Голосували: за – 24, проти – -, утрималися – -, не голосували – 0: 
№ П.І.Б. за проти утрим. не голос № П.І.Б. за проти утрим. не голос 

 1 Бабак О.М. за    15 Лісняк В.В. за    

 2 Безверха Г.М.  за    16 Литвиненко І.В. за    

 3   Бойченко Н.В. за    17 Мацюк В.М. за    

4 Бондар-Келеберда О.С. за    18 Нікітенко М.П. за    

5 Бочарова Н.В за    19 Овчаренко В.О. відсутня 

6 Діденко А.І. за    20 Струнець Р.В. відсутній 

7 Іванюкович І.С. за    21 Сургай О.В. відсутній 

8 Ігнатенко В.А. за    22 Сусло С.М. за    

9 Карабут І.О. за    23 Ткаченко О.А. за    

10 Коваль І.М. за    24 Федоренко З.В. за    

11 Кравцов І.А. за    25 Халіна О.М за    

12 Кузуб Т.М. за    26 Худікян В.Х. за    

13 Леванда О.В. за    27 Чаговець Р.В. за    

14 Легка А.Г. за     Всього: 24    
 

Головуючий -  Ірина Карабут 

Всі питання, винесені на розгляд  ХІІІ позачергової сесії селищної ради VІІІ 

скликання, розглянуто. 

Сесія оголошується закритою 
 

Звучить Гімн України 
 

 

 
Краснокутський селищний голова                                                Ірина КАРАБУТ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


