
Додаток 8

до рiшення XVIII сесii VIII скликання
Краснокутськоi селищноТ рали
в\д22грудня 2,021 року Ns 3906-VПI

Перелiк
бюджетних установ, закrrадi", ""дй* 

и) назабезпечення дiяльностi яких,

з 01 сiчня 2О2| року здiйснюються з бюджету КраснокутськоТ селищноТ

територiа-гrьноi громади

Назва закладуýстанови

нокутська селищна рада Богодухiвського

kiBcbkoi областi

iддiлкyлЬтypи'u@cелиЩнoiРaдиБoгoдyxiвcькoгo
XapKiBcbKoi областi

3аюлаdu dошкiльноt освimu
закJIад дошкiльноi освiти Gсла-садок) JФ 1 КраснокутськоТ

iBcbKoT областi

рас"опуrсuк"й закrrад дошкiльноi освiти @сла-садок) Nч2 Краснокутськоi

ищноТ ради Богодухiвського KiBcbKoT областi

окутський закJIад дошкiльноi освiти 1ясла-салок) J\b3 КраснокутськоТ

ищноi ради Богодухiвськоцq iвськоi областi

*ой"с"-rй заклад дошкiльноТ освiти (ясла-садок) Краснокутськоi

ищноi ради Боrоду*i"."по.о рuйо KiBcbKoT областi
(дитячий садок) КраснокутськоI

ищноi ради Богодухiвського район iвськоi областi

@итячий садок) КраснокутськоТ

ищноi ради Богодухiвською XapKiBcbKoi областi

Гдитячий садок) КраснокутськоI
харкiвськоi областi
(ясла-садок) Кр аснокутськоТ

ищноТ ради Бо.одуцЦg"цglq !.Цоц
садок) КраонокутськоТ

ищноТ ради Богодухiвського району Харкiвськоi
Йt<ll ad u з аzол ь н oi'с ер е d нь o'i о с в im u

кии лlцеи Радянського

областi

OcBiTa

I.H.



2

2. @цейNs2КpaснoкyтськoiселиЩнoiPaДиБoгoдyxiвсЬкoгo
району ХаркiвськоI областi

J. ffiiцейКpaснoкyтськoiселиЩнoipaдиБoгoдyxiвсЬкoгo
району xapkiBcbkoi областi

4. КозiiЪс"Йй лiцей Краснокутськоi селищноI ради Богодухiвського району
kapkiBcbkoi областi

5. Коло"rаi"сь""Й лiцей Краснокутськоi селищноi Ради Богодухiвського

оайону XapKiBcbKoi областi
6. Мурафський лiцей KpacHoKyTcbKoi селищноi ради

XapKiBcbKoi областi
Боголухiвського району

7.

8. @йКpacнoкyтськoiселиЩнoiPaдиБoгoдyxiвсЬкoГopaйoнy
kapkiBcbkoi областi

9. м.r-i"сrкий лiцей iMeHi Героя Радянського Союзу О.Д. Майорова
Краснокутськоi селищноi ради Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi

10.

11 ffipaснoкytськoTселиЩнoipaдиБoгoдyхiвсЬкoгopaйoнy
xapkiBcbkoi областi

12.

13.

позашкiльнi заюлаdа освimu

1. Краснок)rrськ"й центр дитячоi та юнацькоi творчостi KpacHoKyTcbKoi

оелищноi ради Богодухiвоького району xapkiBcbkoi областi

2. Ц"тяr"й Зайський оздоровчий заклад <Каразiнський> KpacHoKyTcbKoi

селищноi ради Богодухiвського району xapkiBcbkoi областi

l

2.

3.

4.

5. К*rуr-""а установа "Краснокутський iнклюзивно-ресурсний центр'

KpacHoKyTcbKoi ..п"щпо1' ради Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi

1

2.



iBcbkoi областi

Соцiальнпй захист

ЙЗАКЛМ-КРАСНОКУТСЬ
СлУЖБ) кРАСНокУТСЬкоi

{Е4LЕнтч.
СЕЛШЦНОI РАДИ

КОГО РАЙОНУ XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

Бiблiоmечнi зоюtаdu

Клубнi заюtаdа- ; _ __ -_-_---л Irллл,тпуrr-пtr/ "
нальний закJIад оКрu."о*уr*кий Булинок культури> Краснокутсько1
,,,,лт по пrr Еп.ппrrwiпсЕ.кого пайонч XaoKiBCbKOT областiищноi ради Брцqдуцц9!д9ц

кий сiльський будинок куль

нський сiльський булинощлуд5
озiiвський сiльський б:дццо*

нiвський сiльський будинок куль,

iвський сiльський б:дццокдудд
iвський сiльський будицqц_цулы

ЙонтаiЪський сiльський будин,ок куль

кий сiльський булццqцдщь
>>язiвський сiльський будинок

кiвський сiльський будццрцдудд
iвський сiльський будинок кулы

аякiвський сiльський
ов))янський сiльський

iвський сiльський кл

овоодеський сiльський
нський сiльський кл

iвський сiльський кл
ький сiльський кл

лексiIвський сiльський
ький сiльський шl

Э"rраrrt.о"ана бухгалтерiя вiддiлу культури та туризму КраснокутськоТ

ищноi ради БогодуцЦ,с!коц iBcbkoi областi

Фiзuчна кульmура i
раснокутська дитячо-юнацька
ади Богодухiвського раЦqцуД

КраснокутськоТ селищноТ

iHaHcoBa пiOmршtlцg

iння житлово-комунальн!r9j99ц
Ьал"нrина оВЧАРЕнко

Секретар ради

Ns2

Iншi заюлаdu


