
 
 

                                                                                                                                         ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

 КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIX сесія VІІI скликання 

РІШЕННЯ 
 

«12» січня  2022 року               смт  Краснокутськ                     № 
 

Про внесення змін до Програми  

реформування і розвитку житлово 

– комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 

12 жовтня 2021 року № 2633-VIII 

(зі змінами) 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Краснокутська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2633-VIII, такі зміни: 

- у Додатку «Заходи щодо виконання Програми реформування і розвитку 

житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» 

Програми: 

- у розділі а) внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

доповнити  п. 2 «Поповнення статутного капіталу комунального підприємства 

«ДОБРОБУТ»  визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 150 000 грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у «Всього» визначити обсяг фінансування в сумі 11 820 000 грн. бюджет 

Краснокутської селищної територіальної громади; 

- у «Всього» по Програмі визначити обсяг фінансування в сумі 302 268 

441 грн., в тому числі: 25 657 400 грн. обласний бюджет Харківської області, 

276 611 041 грн. бюджет Краснокутської селищної територіальної громади; 

- у п. 9 Паспорта Програми «Загальний обсяг фінансування, необхідного 

для реалізації Програми, всього, тис.грн. у тому числі:» визначити обсяг 



фінансування в сумі 302 268 441 грн.; 

 - у п. 9.3 Паспорта Програми «кошти бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади» визначити обсяг фінансування в сумі 

276 611 041 грн.; 

- у п. 7 Програми «Обсяги та джерела фінансування» визначити обсяг 

фінансування «Разом» в сумі 302 268 441 грн., в тому числі (2022 рік) в сумі 121 

297,293 грн., (2023 рік) в сумі 91 992 231 грн., (2024 рік) в сумі 88 978 917 грн.; 

- у п. 7 Програми «Обсяги та джерела фінансування» визначити обсяг 

фінансування «Бюджет Краснокутської селищної територіальної громади» в 

сумі 276 611 041 грн., в тому числі (2022 рік) в сумі 115 639 893грн., (2023 рік) в 

сумі 81 992 231грн., (2024 рік) в сумі 78 978 917 грн. 

2. Програму реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2633-VIII (зі 

змінами) викласти у новій редакції (додається). 

3. Додаток «Заходи щодо виконання Програми реформування і розвитку 

житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» Програми 

викласти у новій редакції (додається). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва (Микола НІКІТЕНКО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                            Ірина КАРАБУТ 
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