
 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

XVIІ сесія VIІІ скликання 

   

від «09» грудня 2021 року       смт Краснокутськ               №      - VIІІ                                                   

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

місцевого самоврядування  

Краснокутської селищної територіальної громади  

на 2022-2024, затвердженої рішенням селищної ради 

від 12 жовтня 2021 року № 2637-VIII  

 

З метою належного виконання Програми розвитку місцевого 

самоврядування Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада: 

вирішила: 

1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2637-VIІI. 

1.1. У заходах пункт 1 «Участь у громадських організаціях, конгресах та 

інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування, сплата 

цільових та членських внесків (у т.ч.; ВАМОМС «Асоціація міст України»; 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області)» доповнити 

словами «Всеукраїнська асоціація громад» та збільшити прогнозні показники 

фінансових ресурсів для виконання завдань  2022 рік – на 13300,00 грн.,  2023 

рік – 13300,00 грн.,  2024 рік – 13300,00 грн. 

1.3 Відповідно у розділі «Всього за розділом» прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів для виконання завдань зазначити 2022 рік – 67250,00 грн., 

2023 рік – 67250,00 грн., 2024 рік – 67250,00 грн. та «Всього по Програмі» 2022 

рік – 912674,00 грн., 2023 рік – 957165,00 грн., 2024 рік – 1001359,00 грн., 

(додаток 1); 

1.4. У паспорті програми пункт 9 «Загальний обсяг фінансування, 

необхідного для реалізації Програми, всього грн., у тому числі: 2871198,00» та п. 

9.3. «Кошти бюджету Краснокутської селищної територіальної громади, грн» 

викласти у новій редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської 

етики (голова Інна КОВАЛЬ) 

 

Краснокутський селищний голова                                            Ірина КАРАБУТ  

 



 

ПАСПОРТ  

Програми розвитку місцевого самоврядування 
Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

 
1 Назва Програми  Програма розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки 

2 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Краснокутської селищної ради 

3 Нормативно-правові акти, 

що стали підставою для 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації», «Про інформацію», «Про асоціації 

органів місцевого самоврядування» 

4 Розробник Програми Відділ організаційної роботи апарату селищної ради 

5 Співрозробники Програми Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату 

селищної ради 

6 Відповідальний 

виконавець 

Відділ організаційної роботи апарату селищної ради 

7 Організації-співвиконавці 

Програми 

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату 

селищної ради 

8 Термін реалізації 

Програми 

2022-2024 роки 

9 Загальний обсяг 

фінансування, необхідного 

для реалізації Програми, 

всього, грн., 

у тому числі: 

2 871 198 

9.1 кошти державного 

бюджету, грн 
- 

9.2 кошти обласного бюджету 

Харківської області, грн 
- 

9.3 кошти бюджету 

Краснокутської селищної 

територіальної громади, 

грн 

2 871 198 

у тому числі по роках: 

2022 рік – 912 674 грн.,  

2023 рік – 957 165 грн.,  

2024 рік – 1 001 359 грн. 
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Додаток 1 

до Програми розвитку місцевого 

самоврядування Краснокутської 

селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року 

№ 2637-VIII 
 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ 

грн. 

№ п/п Назва заходу 
Головний 

розпорядник 

Обсяги фінансування, грн. 

Усього за 

три роки 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

а) розширення місцевого, міжрегіонального, співробітництва органів місцевого самоврядування 

1. 

Участь у громадських організаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів 

місцевого самоврядування, сплата цільових та членських внесків (у т.ч.: ВАОМС «Асоціація 

міст України»; «Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області», «Асоціація 

сільських, селищних рад та об’єднаних громад України», Всеукраїнська асоціація громад). 

Краснокутська 

селищна рада 
201 750,0 67 250,0 67 250,0 67 250,0 

2. 
Підтримка та співфінансування проектів, програм, грантів, спрямованих на розвиток 

місцевого самоврядування. 

Краснокутська 

селищна рада 
    

    
 Всього за розділом  201 750,0 67 250,0 67 250,0 67 250,0 

б) організація громадських та соціальних заходів 

1. 
Публікація у засобах масової інформації вітань, оголошень, інших повідомлень, 

співчуттів тощо 

Краснокутська 

селищна рада 143 719,0 45 500,0 47 912,0 50 307,0 

2. 
Висвітлення діяльності Краснокутської селищної ради  у засобах масової інформації Краснокутська 

селищна рада 261 536,0 82 800,0 87 188,0 91 548,0 

3. 
Забезпечення участі селищної ради у проведенні загальнодержавних, професійних 

свят, а також відзначення пам'ятних та ювілейних дат громади. 

Краснокутська 

селищна рада 142 139,0 45 000,0 47 385,0 49 754,0 

4. 
Виплата грошової премії за присвоєння звання «Почесний громадянин» Краснокутська 

селищна рада 18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,00 
 Всього за розділом  565 394 179 300 188 485 197 609 

в) взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю 

1. 

Реалізація громадського бюджету 

(0,3% від обсягу власних доходів загального фонду бюджету Краснокутської 

селищної ради, затвердженого на початок року) 

Краснокутська 

селищна рада 
2 104 054 666 124 701 430 736 500 

 Всього за розділом  2 104 054 666 124 701 430 736 500 
Всього по Програмі 2 871 198 912 674 957 165 1 001 359 

 

Секретар ради              Валентина ОВЧАРЕНКО 


	до Програми розвитку місцевого самоврядування Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2637-VIII

