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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 соціального  

захисту населення Краснокутської селищної  

територіальної громади на 2022-2024 роки  

затвердженої рішенням XIV сесії  VIII  

скликання Краснокутської селищної ради  

від 12 жовтня 2021 року  № 2598-VIII 

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Краснокутська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести до Програми соціального захисту населення Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки затвердженої рішенням 

XIV сесії  VIII скликання Краснокутської селищної ради від 12 жовтня          

2021 року № 2598-VIII зміни: 

1.1. У заходах додати пункт 22 «Організація та проведення громадських 

робіт» за рахунок бюджету територіальної громади з прогнозним обсягом 

фінансових ресурсів для виконання завдань на 2022 рік – 1180630,00 грн., на 

2023 рік – 1386671,00 грн., на 2024 рік – 1444524,00 грн.  

1.2. У заходах пункт 1 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах»  збільшити прогнозні показники фінансових ресурсів для 

виконання завдань  2022 рік – на 596737,00 грн.,  2023 рік – 102430,00 грн.,  

2024 рік – 108280,00 грн. 

1.3 Відповідно у розділі «Разом» прогнозний обсяг фінансових ресурсів 

для виконання завдань зазначити 2022 рік – 23951455 грн., 2023 рік -  26286548 

грн., 2024 рік – 26994193 грн. 

 



 2. Програму соціального захисту населення Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки затвердженої рішенням XIV сесії  

VIII скликання Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року             

№ 2598-VIII викласти у новій редакції (додається). 

    

3. 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  


