
ПРОЄКТ 

 
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 

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»: 

а) у пункті а) «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства»: 

- у підпункті 1 «Придбання господарських предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю» збільшити суму на   1 000 грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади,  загальна сума становитиме 165 216 грн.; 

- у підпункті 2 «Оплата послуг (крім комунальних) збільшити суму на 

1 500 грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Загальна сума 

становитиме 530 734 грн.; 

- додати підпункт 5 «Інші поточні видатки» і визначити обсяг 

фінансування  в сумі 52 500 грн. за рахунок бюджету територіальної громади 

для сплати пенсійного внеску та інших платежів при реєстрації грузо - 

пасажирського автомобіля. 

б) у пункті  в) «Організація благоустрою населених пунктів»:  

- додати підпункт 8 «Інші поточні видатки» і визначити обсяг 
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фінансування  в сумі 15 000 грн. за рахунок бюджету територіальної громади 

для сплати пенсійного внеску та інших платежів при реєстрації 

великовантажних транспортних засобів. 

 

1.2. У заходах розділу 1.3.2. Охорона здоров'я «Розвиток та підтримка 

комунальних закладів охорони здоров'я, які належать Краснокутській селищній 

територіальній громаді, надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення», пункті 1: 

а) «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної  допомоги Краснокутської селищної ради» 

Богодухівського району Харківської області»: 

- в заході № 8 «Оновлення матеріально-технічної бази» змінити суму за 

рахунок бюджету територіальної громади з « 2 558 321 грн. на 2 404 061 грн.», а 

саме: у заході № 8.9  «Забезпечення безперебійного постачання газу в 

структурні підрозділи, технічне обслуговування газопостачання, розробка 

проектів газопостачання, придбання та установка котла і комплектуючих до 

нього» зменшити суму на 154 260 грн., загальна сума 363 998 грн.; 

 

1.3. У заходах розділу «Розвиток місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади» у пункті б) «Організація 

громадських та соціальних заходів»: 

- у  підпункті 1 «Публікація у засобах масової інформації вітань, 

оголошень, інших повідомлень, співчуттів тощо» змінити суму з 30 408 грн. на  

70 408 грн.; 

 

1.4. У заходах розділу 1.3.3 «Розвиток освіти, молоді,  фізичної культури 

та спорту» у пункті:  

          а) створення умов для здобуття  дошкільної освіти:  

          - у заході 6 «Оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної 

освіти» збільшити суму на 120 000 грн. (інші джерела), загальна сума становить 

537 380 грн. 

 

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

соціально-економічного значення у 2021 році» Програми:  

- у пункті 2 «Будівництво  майданчика зі штучним покриттям за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, с. Мурафа вул. Центральна, 81» 

визначити обсяг фінансування в сумі 1627,951 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, зменшивши суму на 72,049 тис. грн.; 

- у пункті 3 «Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям та 

тренажерним обладнанням (В’язівський ліцей) за адресою: Харківська область 

Богодухівський район с. В’язова вул. Слобожанська, 9» визначити обсяг 

фінансування в сумі 1772,049 тис. грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади, збільшивши суму на 72,049 тис. грн.; 
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- у пункті 21 «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт. 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області» визначити обсяг 

фінансування всього в сумі 8 681,356 тис. грн., в тім числі: за рахунок 

державного бюджету - 8 551,356 тис. грн.; за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади – 130,0 тис. грн.;  

- у пункті 42 «Реконструкція системи газопостачання блочно-модульної 

котельні комунального закладу «Краснокутський будинок культури» 

Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської області, за 

адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, пров. Театральний, 12» 

визначити обсяг фінансування в сумі 381,216 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 155,236 тис.грн.; 

- у пункті 84 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП с. Основинці 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Основинці, вул. 

Каразінська, 20» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 

тис. грн.; 

- у пункті 85 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП с.Водяне за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Водяне, вул.Московська, 

87» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 86 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ с. Мурафа 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Мурафа,   вул. Базарна, 

1» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 87 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП с.Олексіївка 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Олексіївка,  вул. 

Центральна, 54» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 

тис. грн.; 

- у пункті 88 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ 

смт.Костянтинівка за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, 

смт.Костянтинівка,   вул. Центральна, 27А» визначити обсяг фінансування в 

сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів бюджету територіальної громади, 

збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 89 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП с.Любівка за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Любівка, вул. 

Слобожанська, 130»  визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 

тис. грн.; 

- у пункті 90 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с. Мирне за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Мирне,  вул. Центральна, 

99» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 91 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с.В’язова за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. В’язова,   вул. Погорєлова, 
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6» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 92 «Реконструкція системи   газопостачання ФАП с.Городнє за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Городнє,  вул. Шевченка, 

29а» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 93 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с.Китченківка 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Китченківка, вул. 

Хальзова, 8» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- пункті 94 «Реконструкція системи   газопостачання АЗПСМ с. Качалівка 

за адресою: Харківська обл.,  Богодухівський район, с.Качалівка,   вул. 

Шкільна, 2» визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за рахунок 

коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 тис. грн.; 

- у пункті 95 «Реконструкція системи   газопостачання ФП с. Каплунівка 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, с. Каплунівка, вул. 

Центральна, 40»  визначити обсяг фінансування в сумі 17,911 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади, збільшивши суму на 12,855 

тис. грн.; 

- додати пункт 105 «Реконструкція системи газопостачання котельні 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

за адресою: с. Козіївка,  вул. Спортивна, 5А Богодухівського району 

Харківської області» в сумі 12 358 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  


