
 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

«09» грудня 2021 року         смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

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 

 

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: 

2. Внести зміни у Додаток «Заходи щодо виконання Програми 

реформування і розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою 

населених пунктів Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-

2024 роки» Програми: 

2.1. У розділі а) внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання: 

- у п. 1 «Поповнення статутного капіталу комунального підприємства з 

водопостачання та водовідведення «Джерело», в тому числі:»  визначити обсяг 

фінансування (2022 рік) в сумі 9 970 000 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п. 1.4 змінити назву заходу з «Придбання вантажно-пасажирського 

автомобіля типу Газель» на «Придбання фекальних насосів (18 кВт) на КНС, 

смт. Краснокутськ Богодухівського району Харківської області  (2 од)» і 

визначити обсяг фінансування в сумі 50 000 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.5 «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку 



та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку с. Козіївка 

Богодухівського району Харківської області (8 будівель)» в сумі 240 000 грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.6 «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку 

та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку с. Городнє 

Богодухівського району Харківської області (10 будівель)» в сумі 300 000 грн. 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.7 «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку 

та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку, с. 

Пархомівка Богодухівського району Харківської області (12 будівель)» в сумі 

360 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.8 «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку 

та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку, с. Водяне 

Богодухівського району Харківської області (1 будинок)» в сумі 30 000 грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.9 «Встановлення вузла обліку води в розпод. колодязі 

біля свердловини по. вул. Середній с. Каплунівка Богодухівського району 

Харківської області (1 од.)» в сумі 20 000 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.10 «Оснащення будівель вузлами комерційного обліку 

та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку смт 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області (50 будівель)» в сумі 

1 200 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.11 «Заміна свердловинних насосів ЕЦВ на 

енергозберігаючі насоси та труб для підйому води, смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області (8 свердловин)» в сумі 400 000 грн. 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.12 «Придбання контрольних лічильників на мережі 

водопостачання смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області 

(10 од.)» в сумі 150 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- доповнити п.п. 1.13 «Придбання свердловинних насосів «Pedrolo» (8 

шт.)» в сумі 200 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.14 «Придбання вузлів обліку (20 шт.)» в сумі 320 000 

грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 1.15 «Придбання блоку автоматики (8 шт.)» в сумі 200 

000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади. 

- у «Всього» визначити обсяг фінансування в сумі 11 670 000 грн. 

2.2. У розділі б) забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства: 

- у п. 2 «Фінансова підтримка комунального підприємства з 

водопостачання та водовідведення «Джерело», в тому числі:»  визначити обсяг 

фінансування (2022 рік) в сумі 5 839 000 грн., за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п. 2.1. змінити назву заходу з «Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого 

обліку с. Козіївка Богодухівського району Харківської області (8 будівель)» на 



«Придбання залізобетонних кілець (12 шт.)» і визначити обсяг фінансування в 

сумі  36 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 2.2 змінити назву заходу з «Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого 

обліку с. Городнє Богодухівського району Харківської області (10 будівель)» на 

«Придбання залізобетонних кришок (12 шт.)» і визначити обсяг фінансування в 

сумі 25 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 2.3 змінити назву заходу з «Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого 

обліку, с. Пархомівка Богодухівського району Харківської області (12 

будівель)» на «Придбання залізобетонних люків (12 шт.)» і визначити обсяг 

фінансування в сумі 10 000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- у п.п. 2.4 змінити назву заходу з «Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого 

обліку, с. Водяне Богодухівського району Харківської області (1 будинок)» на 

«Придбання труб ПЕ 63 (2000 м.)» і визначити обсяг фінансування в сумі 272 

000 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 2.9 змінити назву заходу з «Встановлення вузла обліку води в 

розпод. колодязі біля свердловини по. вул. Середній с. Каплунівка 

Богодухівського району Харківської області (1 од.)» на «Придбання труб ПЕ 

100 (500 м.)» і визначити обсяг фінансування в сумі 140 000 грн. за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 2.16 змінити назву заходу з «Оснащення будівель вузлами 

комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого 

обліку смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської області (50 

будівель)» на «Придбання силового кабелю підвода до очисних споруд смт. 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області  (800 м)» і визначити 

обсяг фінансування в сумі 160 000 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п. 2.26 змінити назву з «Заміна зворотнього клапана РУ 100 на КНС1 

смт. Краснокутськ КНС1 до річки  смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області  (4 од.)» на «Придбання зворотнього клапана РУ 100 на 

КНС1 смт. Краснокутськ КНС1 до річки  смт Краснокутськ Богодухівського 

району Харківської області  (6 од.)»; 

- у п.п. 2.27 змінити назву з «Задвижки чавунні діам. 100 –КНС, смт 

Краснокутськ КНС1 до річки  смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області  (3 од.)» на «Задвижки чавунні діам. 100 –КНС, смт 

Краснокутськ КНС1 до річки  смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області  (5 од.)» і визначити обсяг фінансування в сумі 30 000 грн.; 

- виключити  п.п. 2.18, 2.21, 2.24. 

2.3. У розділі г) організація благоустрою населених пунктів: 

- у п. 2 «Придбання господарських предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю, в т.ч:»  визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 3 135 000 

грн., (2023 рік) в сумі 3 143 000 грн., (2024 рік) в сумі 3 143 100 грн.,за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п. 2 «Придбання господарських предметів, матеріалів, 



обладнання та інвентарю, в т.ч:» п.п. 2.2  «Придбання господарських предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю для вуличного освітлення» (2022 рік) в 

сумі 3 000 000 грн., (2023 рік) в сумі 3 000 000 грн., (2024 рік) в сумі 3 000 000 

грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у пункті 5 «Фінансова підтримка виробничого управління житлово-

комунального господарства, в тому числі:» визначити обсяг фінансування (2022 

рік) в сумі 26 350 008 грн., (2023 рік) в сумі 26 034 542 грн., (2024 рік) в сумі 

20 564,03 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п.  5.1 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» визначити 

обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 9 805 012 грн., (2023 рік) в сумі 9 805 012 

грн.  грн., (2024 рік) в сумі 9 805 012 грн.  грн., за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

 - у п.п.  5.2  «Оплата послуг (крім комунальних), в тому числі:» 

визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 1 953 245 грн., (2023 рік) в сумі 

1637,779 грн., (2024 рік) в сумі 1667,267 грн., за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п.  5.2.1 «Проведення лабораторних досліджень проб питної води з 

громадських шахтних колодязів» визначити обсяг фінансування в сумі (2022 

рік) 456 660 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 5.2.2  «Дезінфекція та очищення води в громадських шахтних 

колодязів» визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 14 845 грн; 

- у п.п. 5.2.3 «Чистка громадських шахтних колодязів» визначити обсяг 

фінансування (2022 рік) в сумі 140 000 грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п. 5.2.4 змінити назву з «Придбання матеріалів для ремонту 

громадських шахтних колодязів» на «Поточний ремонт громадських шахтних 

колодязів» і визначити обсяг фінансування (2022 рік), в сумі 200 000 грн., в 

сумі 200 000 грн. (2023 рік), в сумі 200 000 грн. (2024 рік), за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 5.2.7 змінити назву з «Придбання солі для посипання доріг і 

тротуарів» на «Послуги по поточному ремонту мережі вуличного освітлення» і 

визначити обсяг фінансування (2022 рік), в сумі 150 000 грн., в сумі 150 000  

грн. (2023 рік), в сумі 150 000  грн. (2024 рік), за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- у п.п.  5.2.8 змінити назву заходу з «Придбання запчастин для 

автотранспорту» на «Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна» і 

визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 28 200 грн., (2023 рік) в сумі 57 

704 грн., (2024 рік) в сумі 60 590  грн., за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

 - у п.п.  5.2.9 змінити назву заходу з «Придбання паливно-мастильних 

матеріалів (бензин А-92-2345 л, дизпаливо-8554 л, олива – 87 л)» на «Послуги 

по наданню довідки про об’єкт нерухомого майна» і визначити обсяг 

фінансування (2022 рік) в сумі 8 400 грн., (2023 рік) в сумі 8 400грн., (2024 рік) 

в сумі 8 400 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у п.п. 5.2.10 змінити назву заходу з «Придбання лакофарбових виробів» 

на «Ремонт та утримання в належному стані кладовищ та інших місць 

поховань» і визначити обсяг фінансування (2022 рік) в сумі 500 000 грн., (2023 



рік) в сумі 500 000 грн., (2024 рік) в сумі 500 000 грн., за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.2.11 «Оплата послуг радіоточки» в сумі 3 840 грн., в 

сумі 4 070 грн. (2023 рік), в сумі 4 030 грн. (2024 рік)  за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.2.12 «Технічна перевірка електролічильників, вузлів 

обліку» (2022 рік) в сумі 19 800 грн., (2023 рік) в сумі 20 900 грн., (2024 рік) в 

сумі 20 800 грн.  за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.2.13 «Ремонт та утримання пам’ятників, пам’ятних 

знаків, братських могил та ін.» (2022 рік) в сумі 100 000 грн., в сумі (2023 рік) 

100 000 грн., (2024 рік) в сумі 100 000 грн., за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.2.14 «Вирубка дерев по лініям електропередач» в сумі 

(2022 рік) 50 000 грн., (2023 рік) в сумі 50 000 грн., (2024 рік) в сумі 50 000 грн., 

за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.2.15 «Лабораторні дослідження опору ізоляції» в сумі 

(2022 рік) 8 500 грн., . (2023 рік) (2024 рік) в сумі 8 500 грн., в сумі 8 500 грн., за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (2022 

рік) в сумі 7 385 128 грн., (2023 рік) в сумі 7 385 128 грн., (2024 рік) в сумі 7 385 

128 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.1 «Придбання паливно-мастильних матеріалів» (2022 

рік) в сумі 1 784 560 грн., (2023 рік) в сумі 1 784 560 грн., (2024 рік) в сумі 1 

784 560  грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.2 «Придбання запчастин для автотранспорту» (2022 

рік) в сумі 54 800 грн., (2023 рік) в сумі 54 800 грн., (2024 рік) в сумі 54 800 

грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.3 «Придбання солі для посипання доріг і тротуарів» 

(2022 рік) в сумі 29 160 грн., (2023 рік) в сумі 29 160 грн., (2024 рік) в сумі 29 

160 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.4 «Придбання матеріалів для ремонт громадських 

шахтних колодязів» (2022 рік) в сумі 12 880 грн., (2023 рік) в сумі 12 880 грн., 

(2024 рік) в сумі 12 880 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- доповнити п.п. 5.3.5 «Придбання лакофарбових виробів» (2022 рік) в 

сумі 14 458 грн., (2023 рік) в сумі 14 458 грн., (2024 рік) в сумі 14 458 грн., за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.6 «Придбання ємностей для сміття (баки, урни, 

інш.)» (2022 рік) в сумі 614 000 грн., (2023 рік) в сумі 614 000 грн., (2024 рік) в 

сумі 614 000  грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.3.7 «Придбання обладнання, господарського 

інвентарю» (2022 рік) в сумі 1 786 500 грн., (2023 рік) в сумі 1 786 500 грн., 

(2024 рік) в сумі 1 786 500 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- доповнити п.п. 5.3.8 «Придбання матеріалів для ремонту та утримання 

доріг» (2022 рік) в сумі 3 088 770 грн., (2023 рік) в сумі 3 088 770 00 грн., (2024 

рік) в сумі 3 088 770 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної громади; 



- доповнити п.п. 5.4 «Оплата електроенергії» (2022 рік) в сумі 1 706 623 

грн., (2023 рік) в сумі 1 706 623 грн., (2024 рік) в сумі 1 706 623 грн., за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.5 «Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування» (2022 рік) в сумі 5 500 000 грн., (2023 рік) в 

сумі 0 грн., (2024 рік) в сумі 0 грн., за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади; 

- доповнити п.п. 5.5.1 «Придбання сміттєвоза МАЗ» (2022 рік) в сумі 

2 500 000 грн., (2023 рік) в сумі 0 грн., (2024 рік) в сумі 0 грн., за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади; 

- доповнити п.п. 5.5.2 «Придбання автовишки» (2022 рік) в сумі 3 000 000 

грн., (2023 рік) в сумі 0 грн., (2024 рік) в сумі 0 грн., за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади; 

- у пункті 6 змінити назву заходу з «Співфінансування на договірних 

засадах витрат пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним середнім 

ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування 

державного значення, в тому числі:» на «Співфінансування на договірних 

засадах витрат пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, поточним середнім 

ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування 

державного значення»; 

- виключити  п.п. 6.1, 6.2; 

- по тексту Програми замінити слова «старости старостинських 

територій» на «старости старостинських округів»; 

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

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

фінансування в сумі 316 391,694 грн.; 

 - в п. 9.3 Паспорта Програми «кошти бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади» визначити обсяг фінансування в сумі 

290 734,294 грн.; 

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

фінансування «Разом» в сумі 316 391,694 грн., в тому числі (2022 рік) в сумі 

127 773,044 грн., (2023 рік) в сумі 98 583,982 грн., (2024 рік) в сумі 90 070,668 

грн.; 

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

фінансування «Бюджет Краснокутської селищної територіальної громади» в 

сумі 290 734,294 грн., в тому числі (2022 рік) в сумі 122079,644 грн., (2023 рік) в 

сумі 88 583,982 грн., (2024 рік) в сумі 80 070,668 грн. 

3. 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 викласти у 

новій редакції (додається). 

4. 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). 

5. 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 

 

 

 


