
 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

«09» грудня  2021 року            смт Краснокутськ            № 3263-VIII   

                                                      

 

Про затвердження порядку 

денного XVІІ сесії 

Краснокутської селищної ради 

 

 

Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Регламенту селищної ради затвердити для розгляду на ХVІІ сесії 

селищної ради такий порядок денний: 

1. Про звіт Краснокутського селищного голови. 

2. Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 

рік. 

3. 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-VІІІ (зі 

змінами). 

4. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

22.12.2020 року № 65-VІІІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами). 

5. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

01.12.2020 року № 8-VІІІ «Про затвердження структури апарату  

Краснокутської селищної ради та її виконавчих органів» (зі змінами). 

6. Про формування кадрового резерву посадових осіб місцевого 

самоврядування в Краснокутській селищній раді Богодухівського району 

Харківської області. 

7. Про призначення Павла ГУЦЕЛЯ на посаду начальника виробничого 

управління житлово-комунального господарства. 

        8. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 23 

лютого 2021 року № 226-VIIІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ  ТРУДОВИЙ АРХІВ» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області». 



9. Про призначення Валентини ГРАЧОВОЇ на посаду директора 

комунальної установи «Краснокутський трудовий архів» Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області. 

        10. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 04 

грудня 2020 року № 21-VІІІ «Про умови оплати праці Краснокутського 

селищного голови». 

        11. Про членство у Всеукраїнській асоціації громад. 

        12. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, 

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

        13. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів селищної ради на 2022 рік. 

        14. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2598-VІІІ. 

        15. Про фінансування видатків на забезпечення Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1040 

        16. Про прийняття у комунальну власність Краснокутської селищної 

територіальної громади обладнання (кабінету географії у складі) для 

навчальних кабінетів та STEM-лабораторій. 

         17.  Про внесення змін до рішення  від 12.10.2021 року № 2652-VІІІ «Про 

затвердження переліку об’єктів Краснокутської селищної територіальної 

громади Богодухівського району Харківської області, що підлягають 

приватизації шляхом викупу та за аукціоном у 2021 році». 

         18. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади нежилого приміщення, що 

розташоване на другому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: вул.Миру, 

152, смт Краснокутськ. 

         19. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів оренди комунальної 

власності  Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області. 

         20. Про внесення змін до Програми розвитку освіти у Краснокутській 

селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

сесії селищної ради від 12 жовтня 2021 № 2599-VІІІ. 

          21. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 

22.12.2020 року № 38-VІІІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» КРАСНОКУТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»». 

22. Про затвердження структури та чисельності комунальної установи 

«Краснокутський інклюзивно-ресурсний центр» Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області. 



23. Про закриття однієї групи для дітей дошкільного віку в 

Пархомівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області. 

          24. Про створення інклюзивної групи у Краснокутському закладі 

дошкільної освіти  (ясла-садок) № 2 Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області. 

          25. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної громади шкільного автобуса. 

          26. 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-VІІІ. 

          27. Про затвердження кошторисної частини проектної документації за 

робочим проектом «Капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської області. Коригування». 

          28. Про внесення змін до Порядку придбання на вторинному ринку житла 

для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам. 

          29. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту, 

молодіжних ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній 

територіальній громаді Богодухівського району Харківської області  на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням ХIV сесії VІІІ скликання Краснокутської 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2640-VІІІ. 

          30. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 26 

січня 2021 року № 94-VІІІ «Про затвердження структури та штатної 

чисельності працівників закладів культури, що є об’єктами комунальної 

власності Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області». 

           31. Про затвердження Положення про виплату грошової винагороди  

здобувачам освiти комунального закладу початкової мистецької освіти  

Краснокутської селищної ради «Краснокутська школа мистецтв». 

           32. Про затвердження переліку платних соціальних послуг, які надаються   

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Краснокутської селищної ради та тарифи і норми часу на їх виконання. 

           33. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Краснокутська центральна районна лікарня» 

Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2631- VІІІ. 

            34. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Краснокутської селищної ради» Богодухівського району Харківської області на 

2022-2024 роки. 



          35. Про затвердження рішення виконавчого комітету Краснокутської 

селищної ради від 30 листопада 2021 року № 312 «Про погодження 

кандидатури Тетяни БІЛОВОЛ на присвоєння звання «Почесний громадянин 

Богодухівського району»». 

          36. Про розгляд земельних питань. 

          37. Різне. 

 

 

Краснокутський селищний голова                                      Ірина КАРАБУТ  

 
 


	8. Про внесення змін до рішення Краснокутської селищної ради від 23 лютого 2021 року № 226-VIIІ «Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КРАСНОКУТСЬКИЙ  ТРУДОВИЙ АРХІВ» Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області».

