
                                                                 
                                                                Україна                                                                          

                                   КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА        проєкт     

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ         

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                ХVІІІ сесія VIІІ скликання 

   

«22» грудня  2021 року                                                            №      - VIII 

                                                     смт. Краснокутськ 

 

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-VIІІ (зі змінами) 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Краснокутська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку   

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63-VІIІ (зі змінами), 

такі зміни: 

1.1. У заходах розділу 1.1.5. «Житлово-комунальне господарство»             

у пункті е) «Утримання та розвиток автомобільних доріг»: 

- у заході №3 «Капітальний ремонт дороги по вул. Горянській смт. 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» визначити обсяг 

фінансування в сумі 200,420 тис. грн., збільшивши суму на 70,000 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади; 

- у заході №5 «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в селі 

Козіївка Краснокутського району Харківської області» визначити обсяг 

фінансування в сумі 4723,018 тис. грн., зменшивши суму на 70,000 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади. 

 

2. Внести зміни у частині ІІІ «Потреба у капітальних видатках на об’єкти 

соціально-економічного значення у 2021 році» Програми:  

- у пункті 11 «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в селі 

Козіївка Краснокутського району Харківської області» визначити обсяг 

фінансування в сумі 4723,018 тис. грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади; 
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- у пункті 21 «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт. 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» визначити обсяг 

фінансування в сумі 200,420 тис. грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади. 

 

3. Програму економічного і соціального розвитку Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, затверджену рішенням 

Краснокутської селищної ради від 22.12.2020 № 63-VІIІ (зі змінами) викласти у 

новій редакції (додається). 

 

4. Частину ІІІ «Потреба у капітальних видатках на об’єкти соціально-

економічного значення у 2021 році» 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  


