


Звіт Краснокутського селищного голови Ірини КАРАБУТ 

про свою діяльність за період з грудня 2020 року по грудень 2021 року 

 

1. Загальні положення 

Шановні депутати! Шановні запрошені! 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено 

щорічний звіт селищного голови про свою діяльність та діяльність ради в 

цілому. Отож, позаду перший рік нашої з вами спільної роботи, і я, як 

селищний голова, звітую перед вами про зроблене з 01 грудня 2020 року по 01 

грудня 2021 року. 

Цей період діяльності Краснокутської селищної ради був насиченим: 

були і перемоги і невдачі, були виклики, спричинені пандемією СOVID-19, але 

найголовнішою цінністю були і є люди нашої громади, їхня підтримка і 

непохитна віра в те, що всі труднощі буде подолано і наша громада буде 

зразком добробуту та економічного зростання. 

Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити, що 

сьогоднішній результат роботи – це колективна праця кожного депутата, 

кожної постійної комісії, сесійна робота, діяльність виконавчого комітету та 

апарату ради і, безумовно, робота кожного мешканця громади. 

 

2. Пленарні засідання сесій селищної ради 

За результатами виборів 25 жовтня 2020 року до Краснокутської 

селищної ради восьмого скликання обрано 26 депутатів. 
З числа депутатів рішенням селищної ради від 01.12.2020 р. № 6-VIII 

утворено 4 постійних комісії. 
Головною формою роботи була і залишається сесійна діяльність. За 

звітний рік відбулось 16 засідань сесії, на яких прийнято понад 3000 рішень. 

Станом на 01.12.2021 року в селищній раді на контролі перебуває                        

одна цільова програма Програма економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік, затверджена 

рішенням Краснокутської селищної ради від 22 грудня 2020 року № 63-VIІІ (зі 

змінами). 

 

3. Робота виконавчого комітету 

Основною формою роботи виконавчого комітету Краснокутської селищної 

ради є засідання, які проводяться щомісяця. Крім питань, передбачених планом 

роботи виконавчого комітету селищної ради, розглядаються питання поточного 

періоду та заяви громадян. У звітному 2021 році було проведено 15 засідань 

виконавчого комітету, на яких прийнято 345 рішень. 

На засіданнях виконавчого комітету затверджувалися положення про відділи, 

погоджувалися проєкти програм, приймалися важливі рішення стосовно долі дітей, 

позбавлених батьківського піклування, одиноких літніх людей, їхнє поселення до 

відділення стаціонарної допомоги Терцентру, коригувалися тарифи на теплову 

енергію, погоджувалася кандидатура на присвоєння звання «Почесний 

громадянин Богодухівського району», затверджувався план цивільного захисту 

на особливий період, надавалися дозволи на продаж житла, на видалення             
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зелених насаджень, зняття з квартирного обліку громадян та ряд 

інших важливих для нашої громади питань. 

 

4. Бюджет 

Проведений аналіз стану надходжень доходів до бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади свідчить, що у січні-листопаді 2021 року до 

загального фонду зараховано 216 273,5 тис. грн., або 102,3% до показників, 

затверджених органом місцевого самоврядування, додатково отримано 4 822,8 

тис.грн. 

Темп росту надходжень до загального фонду бюджету селищної 

територіальної громади у порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

становить 138,6%, в абсолютних показниках надходження збільшились на 

60 286,6 тис. грн.  

Найбільшу питому вагу у фактичних доходах загального фонду 

селищного бюджету за січень-листопад 2021 року складає рентна плата за 

користування надрами (41,8%). 

Видаткова частина загального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за січень-листопад 2021 року виконана на 87,8 %. При 

затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 255 464,3 тис. грн. використано 

224 265,2 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року у 

співставних умовах на 17 416,1 тис. грн. 

 

5. Стратегія розвитку громади 

Найважливішим аспектом становлення та розвитку нашої територіальної 

громади є питання створення її майбутнього із рівним доступом до послуг, 

високою якістю життя та комфортними і безпечними умовами проживання. 

Саме тому протягом року ми активно займалися розробкою Стратегії сталого 

розвитку Краснокутської громади до 2030 року. Для її написання ми залучили 

кращих експертів, які допомогли членам робочої групи у створенні основного 

документу громади. Хочу подякувати всім причетним до роботи над 

Стратегією. 

Стратегія Краснокутщини – це стратегія прориву. Згідно з нею 

Краснокутська селищна громада у 2030 році – інноваційна, технологічна, 

креативна, її мешканці освічені, культурні, здорові. Громада приваблива для 

проживання і туризму, екологічно комфортна з облаштованими громадськими 

просторами.  

Стратегія — це довготерміновий план розвитку Краснокутської громади. 

Це бачення, місія, пріоритети громади, це те — куди ми з вами рухаємося. 

Реалізовуватись Стратегія буде через щорічні плани та програми розвитку, 

конкретні проєкти, на які виділятимуть кошти. А ще – це документ, завдяки 

якому стане можливим не тільки розраховувати на власні гроші, а й залучати 

додаткові, наприклад державні субвенції чи кошти різноманітних іноземних 

фондів. 

6. Залучення додаткових коштів 

І хоча протягом 2021 року стратегія була в стадії розробки, ми активно 

намагалися залучити додаткові ресурси. І маємо в цьому неабиякі успіхи. 
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Медики з Краснокутської громади Харківської області отримали 

нове обладнання для офтальмологічного кабінету. 

Придбати обладнання стало можливим завдяки перемозі мініпроєкту 

«Оснащення офтальмологічного кабінету медичним обладнанням» в обласному 

конкурсі «Ефективна медицина в громаді» у 2021 році.  

У рамках проєкту медики отримали безконтактний тонометр, периметр, 

електропідіймальний стіл та стіл з щілинною лампою. 

Бюджет проєкту склав 496,9 тис. грн., з них 347,8 тис. грн. з обласного 

бюджету, 131,9 тис. грн. з селищного бюджету та 15,0 тис.грн. – кошти 

партнерів. 

Важливо зазначити, що офтальмологічний кабінет лікарні обслуговує 

близько вісімдесяти пацієнтів на тиждень. Нове обладнання дозволить 

збільшити якісні та кількісні діагностичні показники приблизно на 40 %. 

Також цього року в Краснокутській громаді були реалізовані проєкти 

Громадського бюджету.  

Мешканці Краснокутської громади, не байдужі до життя свого 

населеного пункту, вперше отримали можливість напряму розв’язати певні 

проблеми. У громаді був започаткований Громадський бюджет – частина 

бюджету селищної ради, яка виділялася на реалізацію проєктів безпосередньо 

мешканців громади. 

До участі в конкурсі подали п’ять проєктів. У результаті усі ініціативи 

отримали підтримку з бюджету, і на них виділили кошти.  

Серед молоді Краснокутщини доволі популярними є активний 

відпочинок та заняття екстремальними видами спорту. Але до останнього часу 

для цього була відсутня безпечна інфраструктура. Саме ГО «Краснокутський 

спортивний клуб «Спринт», ініціювала в рамках Громадського бюджету 

створити скейт-парк – спеціальний майданчик просто неба, де можна займатися 

на скейтбордах, велосипедах, самокатах тощо. 

Організатори закупили та встановили на стадіоні «Газовик» спеціальне 

обладнання: грайндбокс, квотер, трамплін. Бюджет проєкту склав майже 100,0 

тис.грн., з яких більшу частину оплатила селищна рада і 3 % вклали ініціатори. 

Також під опікою ГО «Спортивний клуб «Спринт» інший проєкт 

Громадського бюджету. На виїзді з Краснокутська планують облаштувати 

професійну гоночну трасу (трек) для проведення спортивних змагань з 

мотокросу. Наразі автори проєкту шукають підрядника, який би виконав 

проєкт. 

На Краснокутщині постійно розвивається дитяча інфраструктура, 

встановлюються нові спортивні та ігрові майданчики. Але водночас на 

території багатьох багатоквартирних будинків ігрові конструкції для дітей або 

застарілі, або взагалі відсутні. Саме така ситуація була і у дворі будинку № 54 

по вулиці Першотравневій. Мешканці будинку вирішили виправити її та подати 

проєкт на Громадський бюджет. У результаті – отримали фінансування від 

селищної ради та облаштували дитячий майданчик з яскравими ігровими 

елементами. 

Спільними зусиллями мешканці будинку розчистили та вирівняли 

земельну ділянку під майданчик. Потім закупили і встановили обладнання: 
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подвійну гойдалку на ланцюгах, гойдалку-балансир, пісочницю, 

дитячий стіл з лавками, карусель та гірку. На придбання цих об’єктів витратили 

53,9 тис. грн., з яких 3 % сплатили ініціатори мініпроєкту. У результаті на 

новому майданчику можуть проводити свій вільний час не тільки дітлахи з 

цього будинку, але й сусіди з прилеглих вулиць. 

Схожу проблему, але вже для дітей більш старшого віку, вдалося 

розв’язати завдяки Громадському бюджету мешканцям кількох будинків по 

провулку Каштановому в Краснокутську. Небайдужі батьки ініціювали проєкт 

«Наш двір за здорову націю!» та подали його на конкурс «Громадський 

бюджет» і отримали фінансування. 

Після перемоги у дворі встановили спортивні тренажери: тенісний стіл, 

мультифітнес, жим сидячий, повітряний ходок, маятник, лижник та інше. 

Жителі прилеглих будинків дуже задоволені, адже нарешті і їх територія 

приваблива для дозвілля. Загальна вартість проєкту склала 97,3 тис. грн., з яких 

більшу частину профінансувала селищна рада і 3 % сплатили ініціатори. 

Ще найгальнішою є потреба в ігрових майданчиках у селах 

Краснокутської громади. Так у селі Мирному не було ігрового майданчика для 

повноцінного дозвілля малечі. Тому мешканці села долучилися до 

Громадського бюджету та подали проєкт. Завдяки перемозі в конкурсі вони 

отримали гроші та змогли купити і встановити ігрові елементи, серед яких 

ігровий будиночок з гіркою, карусель, гойдалки, пісочниця та інші. На 

придбання цих елементів витратили 87,7 тис. грн., з яких 2,6 тис. грн. сплатили 

жителі Мирного.  

4 вересня на території пам'ятки архітектури «Співочі тераси» у с. Городнє 

відбувся концерт «Харитонівська ремінісценція», який відвідало понад 20 

тисяч людей. Організація культурної події стала можливою завдяки перемозі в 

обласному конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в 

майбутнє». 

Під час цього неймовірного дійства працювали такі локації як крафтова 

зона, майданчик дитячого дозвілля та майданчик відкритого музею 

«Харитонівська ремінісценція». Також місцевим мешканцям і гостям концерту 

презентували віртуальну 3D-модель й інші інтерактивні можливості пам’ятки 

архітектури «Співочі тераси». Родзинкою заходу став виступ Харківського 

молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський», який 

презентував нову музичну програму «Добра хата» та етногурту «Яри». Для 

участі у проєкті спеціально запросили відомого диригента та скрипаля з 

Німеччини Даніїла АВСТРІХА. Під час виступу музиканти поєднали народну 

музику у дивовижній оркестровці Юрія ЯКОВЕНКА з популярними номерами 

симфонічної музики. 

Для гостей артподії свою продукцію презентували краснокутські майстри 

та виробники власного продукту. Працював майданчик музею «Харитонівська 

ремінісценція», про історію краю розповідали краєзнавці із Краснокутська, 

Харкова та Сум, була презентована виставка світлин родини Харитоненко. 

Бюджет проєкту «Харитонівська ремінісценція» склав 1,49 млн. грн, з 

яких співфінансування з обласного бюджету - 991 тис. грн, з місцевого – 500 

тис. грн. 
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Значну допомогу у приведенні в належний стан території терас надали 

Козіївський старостинський округ, Гутянський лісгосп, сігосптоваровиробники 

громади, підприємці та небайдужі мешканці. 

 

7. Підвищення кваліфікації 

Протягом року ми разом з працівниками різних структурних підрозділів 

підвищували свою кваліфікацію та вчилися новому, беручи участь в різних 

форумах, тренінгах, нарадах. Цікавою та корисною був візит представників 

Краснокутської громади до Малопольського воєводства Республіки Польща. 

Даний візит реалізовано в рамках проектів «Ефективне самоврядування. Досвід 

Польщі в Україну» та «Ефективне господарство. Досвід Польщі в Україну» які 

реалізує ГО «Польсько-українська аграрна асоціація» за підтримки 

Генерального Консульства Республіки Польща в місті Харків. 

Також ми брали активну участь у Форумі «Безпечна громада», (захід 

відбувся за участі Президента України в місті Київ), Регіональному форумі 

«Реформа шкільного харчування» у Дніпрі (за участі першої леді України 

Олени Зеленської), Всеукраїнському форумі Молодіжної столиці України 2020-

2021 у м. Тернопіль, Всеукраїнському тренінгу щодо безпосередніх форм участі 

у суспільному житті у м. Суми, у Всеукраїнському тренінгу «Ефективний 

менеджмент молодіжних центрів» у м. Харків, проходили навчання у рамках 

реалізації проєкту «Управління проєктами ОТГ. Зміцнення громадянського 

активізму серед молоді» в м. Харків, навчалися в Літній школі місцевого 

самоврядування в м. Мукачево, в Київській школі державного управління в м. 

Київ, де проходили навчально-практичний курс «Ефективна громада». 

Відвідували практичні семінари з написання стратегії, проєктних заявок, які 

проводилися в Краснокутській селищній раді, брали участь у безлічі онлан-

тренінгів та семінарів. 

8. Розвиток освіти 

Одною із ключових сфер розвитку України є освіта. І за 2021 рік нам є 

про що розповісти.  

У 2020/2021 навчальному році у громаді функціонує 10 закладів 

дошкільної освіти та 2 дошкільних підрозділи в інших закладах освіти, всі вони 

комунальної форми власності (603 дітей, 32 групи). 

Закладів загальної середньої освіти на території нашої громади 13, з 

них: 11 ліцеїв та 2 гімназії.  

З 13-ти закладів ЗСО 4 є опорними закладами. Відповідно до рішення 

Краснокутської селищної ради від 14 липня 2021 року №1462-VIII був 

створений опорний заклад освіти шляхом приєднання Городнянської гімназії до 

Козіївського ліцею з утворенням Городнянської філії Козіївського ліцею. 

У закладах  загальної середньої освіти навчається  2448 учнів. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги, корекції фізичного та розумового 

розвитку, у 8-ми закладах загальної середньої освіти створені умови для 

навчання й виховання для 33-х учнів різних нозологій захворювання (24 



 6 

інклюзивних класи) та 6 інклюзивних груп у 5-ти закладах дошкільної освіти 

для 10-ти дітей. 

Велика роль приділяється нами позашкільній освіті та спорту.  

У Краснокутському центрі дитячої та юнацької творчості діти мають 

змогу займатися у 49 гуртках за 11 напрямками: художньо-естетичним, 

туристсько-краєзнавчим, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним, 

науково-технічним, дослідницько-експериментальним, бібліотечно-

бібліографічним, гуманітарним, оздоровчим, фізкультурно-спортивним, 

соціально-реабілітаційним. 

У Краснокутській дитячо-юнацькій спортивній школі працюють секції 

футболу, баскетболу гирьового спорту, тенісу настільного, біатлону. 

У громаді функціонує Краснокутський інклюзивно-ресурсний центр, 

який обслуговує дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій. На 

базі установи 82 дитини отримують послуги логопеда, дефектолога, 

реабілітолога, практичного психолога. 

Для реалізації будь-яких змін, які наразі відбуваються в галузі освіти, 

протягом року ми намагалися створити відповідну матеріально-технічну базу. 

Так у звітному періоді придбано господарських товарів та матеріалів, 

меблів, різної побутової, комп’ютерної, телевізійної, кондиціонерів, обладнання 

навчальних кабінетів, спортивних товарів, тренажерів для підтримки 

функціонування та розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів на 

загальну суму понад 6 млн. грн. за рахунок коштів бюджету селищної 

територіальної громади, субвенцій обласного бюджету та бюджетів інших 

громад (Коломацька СТГ). 

Також проводились поточні та капітальні ремонти будівель навчальних 

закладів, реконструкції систем газопостачання на загальну суму 5,8 млн. грн. 

Серед іншого, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції здійснений 

капітальний ремонт туалетних приміщень Качалівського, Дублянського, 

Колонтаївського ліцеїв, Слобідської, Каплунівської гімназії, Городнянської 

філії Козіївського ліцею, Краснокутського ліцею ім. Нестерова та 

Краснокутського ліцею № 2. 

Також завершений капітальний ремонт пішохідних доріжок 

Колонтаївського ліцею, капітальний ремонт частини м’якої покрівлі у 

Краснокутському ліцеї імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова. 

За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади розпочаті 

проєктні роботи по реконструкції будівлі корпусу № 2 Пархомівського ліцею 

під дитячий садочок, здійснений капітальний ремонт котельні Мурафського 

ліцею та замінені вхідні двері в ліцеї.  

Завершена реконструкція системи газопостачання у закладах дошкільної 

освіти: Рябоконівському, Колонтаївському, Мурафському, Пархомівському, 

Краснокутському № 1 та № 2, Краснокутському ліцеї ім. Нестерова, 

Колонтаївському, Мурафському, Дублянському ліцеях. Для Колонтаївського та 

Мурафського дитсадків придбані кондиціонери, для 15 ЗДО закуплені 

електрообігрівачі. У Мурафському ДНЗ замінені вхідні двері. 

Для Краснокутського ліцею ім. Нестерова та Качалівського ліцею 

закуплені системи відеоспостереження, що робить перебування дітей у 
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закладах освіти безпечнішим. У Краснокутському ліцеї ім. Нестерова 

з’явилися нові меблі та інвентар у медичному кабінеті. 

Також з місцевого бюджету оновлено матеріально-технічну базу ФОКу 

на суму 200 тис.грн.: придбані меблі, спортивний інвентар, засоби для душових 

кабін. У грудні заплановано придбання баскетбольний стійок. Для ДЮСШ 

придбали пневматичні гвинтівки та спортивний інвентар для секції біатлону. 

На умовах співфінансування ми придбали: 

- ноутбуки для педагогічних працівників комунальних закладів загальної 

середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших 

форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання за рахунок субвенції з державного бюджету (85 шт.); 

- спеціалізований шкільний автобус для опорного закладу Козіївський 

ліцей; 

- сучасні засоби навчання для перших класів НУШ у початковій школі 

відповідно до Меморандуму про співробітництво між Всеукраїнською 

асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та 

Краснокутською селищною територіальною громадою (16 комплектів). 

Відповідно до Угоди про співробітництво АТ«Укргазвидобування» філія 

ГПУ «Полтавагазвидобування» та Краснокутською селищною радою 

Богодухівського району Харківської області у розвитку нафтогазового 

комплексу та соціальної інфраструктури нам вдалося: 

- облаштувати та зміцнити матеріально-технічну базу Рябоконівського 

закладу дошкільної освіти Краснокутської селищної ради на суму 299,8 

тис. грн. (телевізор, ноутбук, пинтер, меблі в кабінет директора та в 

групу, шафки, лавки, ліжка, постільна білизна, матраси, подушки, коври, 

іграшки); 

- придбати комп’ютерну техніку для Колонтаївського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району на суму 244, 0 

тис. грн.; 

- для Краснокутського ДНЗ № 2 за рахунок коштів ПРАТ «ВК 

«Укрнафтобуріння» придбані нові меблі в кухню та кімнати, жалюзі, 

коврове покриття на суму 120,0 тис.грн. 

 

9. Охорона здоров’я 

Охорону здоров’я Краснокутської громади забезпечують дві комунальні 

некомерційні установи: на первинному рівні - КНП «Центр первиної медико-

санітарної допомоги Краснокутської селищної ради» та на вторинному рівні - 

КНП «Краснокутська центральна районна лікарня» Краснокутської селищної 

ради. 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Краснокутської селищної 

ради» Богодухівського району Харківської області нараховує 20 структурних 

підрозділів: 

- 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;  

- 5 фельдшерсько-акушерських пунктів;  

- 7 фельдшерських пунктів. 
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В нелегкий час пандемії COVID-19 первинну медичну допомогу 

населенню Краснокутської громади надають 17 сімейних лікарів та 45 середніх 

медичних працівників. На даний час в закладі проходять інтернатуру 2 лікаря 

інтерна другого року навчання. 

У 2021 році працівники Центру переїхали у нещодавно відремонтоване 

приміщення ЦРЛ, що дало змогу наблизити територіально надання первинної 

та вторинної допомоги пацієнтам, яким більше не потрібно бігати через 

півселища від одних лікарів до інших. 

Для проведення вакцинації жителям Краснокутської громади  в Центрі 

створено 6 стаціонарних пунктів щеплень на базі амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини: смт Краснокутськ, смт Костянтинівка,                  

с. Колонтаїв, с. Качалівка, с. Пархомівка, с. Мурафа. Задіяні в вакцинації 9 

лікарів та 10 медичних сестер, які  пройшли навчання та отримали відповідні 

сертифікати.  

Також, створено 2 пункти масової вакцинації в смт Краснокутськ та        

с. Козіївка (Укрпошта).  

В Центрі в наявні вакцини CORONAVAK, COMIRNATY, 

ASTRAZENECA, MODERNA. 

Для покращення умов праці медиків у поточному році за рахунок коштів 

бюджету селищної ради для первинки придбали офісні меблі, 3 

багатофункціональних приладів, 3 ноутбуки, 7 блоків безперебійного 

живлення, 8 сухожарових шаф. 

Також Центр отримав необхідні медичні матеріали на муму 42,8 тис. грн., 

аналізатор сечі, вартістю 31,5 тис.грн., в АЗПСМ с. Мурафа замінили газовий 

котел, вартістю 25 тис. грн. 

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, 

поширенню та ліквідації COVID-19 ЦПМСД забезпечений засобами 

індивідуального захисту, лікарськими засоби та предметами медичного 

призначення, паливо-мастильними матеріалами, дезінфікуючими засобами. 

Кабінети щеплень оснащені усім необхідним. 

Для покращення доступності людей з особливими потребами до 

первинної медицини амбулаторії смт Костянтинівка, с. Качалівка, с. Козіївка та 

с. Дублянка за рахунок коштів місцевого бюджету облаштовані пандусами на 

суму 605,6 тис. грн.  

Радує той факт, що всі хворі, які мають потребу у гемодіалізі, 

безперешкодно проходять відповідну процедуру. Медичний заклад 

стовідсотково забезпечений паливно-мастильними матеріалами для підвозу 

хворих на процедуру гемодіалізу. 

Вторинну медичну допомогу жителям Краснокутської громади 

забезпечують 38 лікарів та 88 середніх медичних працівників.  

 З 01.04.2021 укладені договори з Національною службою здоров’я 

по 9 пакетам:  

1. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та 

реабілітація в амбулаторних умовах; 
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2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій; 

3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах; 

4. Мамографія; 

5. Обстеження шлунково-кишкового тракту; 

6. Колоноскопія; 

7. Стоматологічна допомога дорослим та дітям;  

8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям. 

Стаціонарна допомога надається  на 85 ліжках цілодобового перебування. 

01 грудня 2021 року за сприяння заступниці голови Харківської обласної 

ради, депутата обласної ради Тетяни БІЛОВОЛ та підтримки депутатського 

корпусу Харківської обласної ради відбулося підписання угоди про співпрацю 

між закладами охорони здоров’я Харкова та Краснокутською селищною радою.  

Завдяки угодам про співробітництво жителям Краснокутської громади 

надана можливість отримувати консультації провідних медиків з Харкова.  

Відтепер усі жителі Краснокутщини, включаючи найвіддаленіші населені 

пункти нашої громади, мають змогу пройти якісне, висококваліфіковане 

медичне обстеження та лікування у спеціалістів з шести провідних лікарень 

Харкова: ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ, ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ 

ЛІКАРНІ, ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІЙ, ОБЛАСНОЇ 

КЛІНІЧНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ, ОБЛАСНОГО КЛІНІЧНОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ, ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1. 

У 2021 році Краснокутська селищна рада надала Краснокутській ЦРЛ 

фінансову підтримку в сумі понад 13,5 млн. грн. серед іншого на здійснення 

доплати до заробітної плати працівникам, які працюють в умовах установлених 

карантинних обмежень, пов’язаних із ліквідацією коронавірусної хвороби 

(COVID-19), забезпечення надання послуг безоплатного зубопротезування 

пільговим категоріям населення, безкоштовне та пільгове забезпечення 

населення Краснокутської селищної ради лікарськими засобами, виробами 

медичного призначення, плівкою рентгенівською, дезінфікуючими засобами, 

киснем медичним. 

У звітному році ми працювали над оновленням матеріально-технічної 

бази медичного закладу. Для лікарні придбали медичного обладнання на суму 

понад 2,4 млн. грн. З бюджету громади проведене співфінансування по 

мініпроєкту «Оснащення офтальмологічного кабінету медичним обладнанням» 

конкурсу обласної ради «Ефективна медицина в громаді. Також у 2021 році 

здійснювалися поточні ремонти приміщень лікарні на суму 49,9 тис. грн. та 

ремонт каналізаційної системи, вартістю 120,0 тис. грн. 

Крім того у звітному періоді виділені кошти на будівельні роботи 5,9 млн. 

грн. Уже зроблений капітальний ремонт першого поверху головного корпусу 

комунального некомерційного підприємства «Краснокутська центральна 

районна лікарня» на загальну суму  1,3 млн. грн. Триває реконструкція моргу. 

Лікарня оснащена новим медичним обладнанням на суму 2,3 млн. грн. 

Придбано цифровий рентгенапарат – 2,2 млн. грн., дефібрилятор – 56,2 тис. 

грн., 4 шафи медичних з бактерицидною лампою, інвалідний візок, 

холодильник для медикаментів та інше. 
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10. Житлово-комунальне господарство 

Не менш важливим пріоритетом нашої роботи визначено реформування 

житлово-комунального господарства громади. Також ми дбаємо про екологію. 

30 жовтня працівники селищної ради та її структурних підрозділів разом 

з жителями громади та працівниками АТ «Укргазвидобування» здійснили 

висадку дерев у знак підтримки і турботи про нашу планету. 

Відтепер у центрі Краснокутська (у парку, що за літаком) 

красуватимуться ялинка, слива, сакура, груша, катальпи, клен, глід, граб, 

барбариси, гортензії, гінкго дволопатеві, черемхи та жасмини. 

10.1 Газове господарство 

З метою забезпечення утримання в належному стані системи 

газопостачання, заміни застарілого обладнання, поліпшення стану 

газопостачання та розвитку газового господарства здійснено реконструкцію 

існуючої системи газопостачання громадського будинку Краснокутської 

селищної ради у с. В’язова на суму 80  тис. грн. 

Виготовлені ескізні проєкти та проведені будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристроїв дистанційної передачі даних на побутовий пристрій 

газу та їх налаштування в котельнях (топкових) громадських будинків 

Краснокутської селищної ради, на суму 118,3 тис. грн. у с. Колонтаїв,                     

с. Любівка, с. Качалівка, с. Китченківка, с. Рябоконеве, та в смт Краснокутськ. 

10.2 Водопровідно-каналізаційне господарство 

З метою забезпечення сталого функціонування систем централізованого 

водопостачання та водовідведення, їх надійності та раціонального 

використання водних ресурсів, задоволення потреб споживачів громади у 

питній воді гарантованої якості, покращення водопровідно-каналізаційного 

господарства здійснено: 

- поточний ремонт системи водопостачання села Олексіївка на суму 

49,967 тис.грн.; села Городнє на суму 49,758 тис.грн.; села Капунівка на суму 

34,214 тис.грн.; села Мурафа на суму 49,360 тис.грн.; села Козіївка на суму 

49,495 тис.грн.; та села Пархомівка на суму 49,052 тис.грн.. 

Також здійснений поточний ремонт покрівель каналізаційних насосних 

станцій в с. Пархомівка на суму 49,9 тис.грн., придбані лічильники (водоміри) 

для поточних ремонтів систем водопостачання громади на суму 32,61 тис.грн., 

колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач на суму 2,386 

млн.грн. 

Здійснюються роботи з: 

- будівництва артезіанської свердловини в смт Краснокутськ по вул. 

Горянській на території існуючого водозабору на суму 2,7 млн.грн., освоєні 

кошти в сумі 1,8 млн.грн.; 

- капітального ремонту системи водопостачання в с-щі Водяне, 

Богодухівського району Харківської області на суму 3,8 млн.грн. 

Постійно проводяться профілактичні та ремонтні роботи для 

забезпеченням сталого функціонування системи водопостачання та 

водовідведення. На даний час відремонтовані 7 колодязів водопостачання та 3 

каналізаційних колодязі. 



 11 

 

10.3 Дорожньо-мостове господарство 

З метою відновлення інженерно-транспортної інфраструктури на 

території Краснокутської селищної територіальної громади, приведення у 

відповідність до вимог нормативних документів та забезпечення безпечного 

руху транспортних засобів здійснено роботи на автомобільних дорогах 

комунальної власності: 

- поточний ямковий ремонт дороги по вул. Перемоги в смт Краснокутськ 

на суму 182,0 тис.грн.; 

- поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Шевченка                                

смт Краснокутськ (за рахунок коштів бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади) на суму 388,7 тис.грн.; 

- підсипання щебенево-піщаною сумішшю дороги по вулиці 

Новостроєнівській смт Краснокутськ (за рахунок коштів бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади) на суму 49,5 тис.грн.; 

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в селі Козіївка, який був 

перехідним об’єктом 2020-2021 років (за рахунок коштів бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади) на суму 4,3 млн. грн.; 

- поточний ремонт тротуарної доріжки по вул. Миру, 139-141, 143                                   

смт Краснокутськ. (за рахунок коштів бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади) на суму 49,7 тис.грн.; 

- поточний (ямковий ремонт) дороги по вул. Єдності смт Краснокутськ 

(за рахунок коштів бюджету Краснокутської селищної територіальної громади) 

на суму 397,1 тис.грн.; 

- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг с. Городнє, на суму 

49,9 тис.грн.; 

- послуги автогрейдера для вирівнювання узбіч доріг Краснокутської 

селищної територіальної громади на суму 49,4 тис.грн.; 

- підсипання щебенево-піщаною сумішшю території співочих терас, с. 

Городнє на суму 49,5 тис.грн. 

Виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт 

дороги по вулиці Новостроєнівській з № 8 до № 38 смт. Краснокутськ (за 

рахунок коштів бюджету Краснокутської селищної територіальної громади) на 

суму 21,2 тис.грн. 

Проводяться роботи з: 

- капітального ремонту дороги по вулиці Горянській смт Краснокутськ (за 

рахунок коштів державного бюджету та бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади) на суму 8,5 млн. грн., використані кошти в сумі 49,8 

тис.грн. 

Здійснено ліквідацію вибоїн на дорогах загального користування 

місцевого значення: 

1. «Валки-Пархомівка» на площі 187,5 м.кв. на орієнтовну суму 112,5 

тис.грн. 

2. «Качалівка-Костянтинівка» на площі 3299,7 м.кв.  на суму 2 млн.грн.  

3. «Підїзд до с. Петрівське» на площі 375,1 м.кв.  на орієнтовну суму 

225,0 тис.грн 
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Здійснено ліквідацію вибоїн на дорогах загального користування 

державного значення: 

1. ст. Мерчик-Мурафа-Краснокутськ на площі 1427 м.кв. на суму 856,0 

тис. грн. 

2. Межа Харківської обл.-Краснокутськ-Р-46 на площі 6467 м.кв. на суму 

3,9 млн. грн. 

У рамках програми Велике будівництво здійснюється поточний середній 

ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-

21-16 /М-03/ - Коломак – Шелестове – Колонтаїв на ділянці км 25+106 – км 

38+106, Харківська область (з розробкою проектної документації). 

10.4 Благоустрій населених пунктів 

З метою покращення стану навколишнього середовища, створення 

естетично привабливого вигляду населених пунктів, покращення умов 

проживання мешканців громади, покращення екологічного стану та 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення реалізовані наступні заходи: 

- поточний ремонт Меморіалу Слави на суму 49,8 тис.грн.; 

- розробка робочого проєкту: «Реконструкція мереж зовнішнього 

освітлення» по вул. Центральна, вул. Лисенка, вул. Ярославська, вул. 

Богодухівська, вул. Перемоги с. Мурафа на суму 24,6 тис.грн.; 

- поточний ремонт паркану на цвинтарі в с. Олексіївка на суму 42,4 

тис.грн.; 

- за домовленістю з керівництвом «Системоілінженірінг» придбано 

плитку для тротуару в селищі Водяне по вул. Степова; 

- ремонт паркану на цвинтарі с. Михайлівка, на суму 47,4 тис.грн.; 

- встановлення металопластикової композиції з об’ємними літерами «Я 

люблю Краснокутськ» на суму 44,2 тис.грн.; 

- придбання та встановлення знаку «Краснокутська селищна 

територіальна громада» поблизу с. Мурафа на суму 198,8 тис.грн.; 

- придбання та встановлення пам`ятника кобзарю в смт Костянтинівка на 

суму 99,8 тис.грн.; 

- придбання та встановлення пам’ятника воїнам визволителям в с. 

Котелевка на суму 20,0 тис.грн.; 

- монтаж обладнання та устаткування мережі електрозабезпечення 

вуличного освітлення зони відпочинку по вул. Весняна в с. Мурафа на суму 

36,7 тис.грн.; 

- встановлення дитячого майданчика для благоустрою «Дитячого парку» 

по вул. Весняна в с. Мурафа на суму 49,6 тис.грн. 

- роботи з благоустрою «Дитячого парку» по вул. Весняна в с. Мурафа на 

суму 49,9 тис.грн. 

- очищення ловчого та відвідного каналів на суму 49,968 тис.грн.; 

- поточний ремонт східців, вул. Охтирська в смт Краснокутськ на суму 

49,967 тис.грн.; 

- придбання трамбувальних машин (2 од.) на суму 32,6 тис.грн.; 

- придбання електричних ламп розжарення» (світлодіодні лампи -1500 

од.) на суму 83,9 тис.грн. 
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- придбання світильників та освітлювальної арматури (365 од.)  на 

суму 36,0 тис.грн. 

- улаштування асфальтобетонного коритця тротуару дитячого садка № 1 

по вул. Заклепенка, 1в смт Краснокутськ на суму 19,4 тис.грн. 

- придбання засобу для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» на суму 

49,9 тис.грн. 

- придбання бензокос, мотокос, бензопил на суму 46,3 тис.грн. 

Відповідно до Угоди про співробітництво АТ «Укргазвидобування» філія 

ГПУ «Полтавагазвидобування» та Краснокутською селищною радою 

Богодухівського району Харківської області у розвитку нафтогазового 

комплексу та соціальної інфраструктури нам вдалося здійснити благоустрій 

зони відпочинку у с. Рябоконеве по вул. Яблуневій: викласти тротуарною 

плиткою доріжки, встановити паркан, лавочку, 5 сміттєвих урн. 

Також нами здійснені закупівлі щодо придбання техніки та обладнання, 

очікується поставка вказаних товарів, згідно договорів в термін до 31.12.2021 

року: 

Придбання контейнерів металевих для збору твердих побутових відходів 

(без кришки) на суму 99,0 тис.грн. 

Автомобіль вантажопасажирський БЕЛАВА 1201 Борт-Дует на суму 

795,0 тис.грн. 

Трактор Беларус - 82.1 з переднім ведучим мостом балкового типу з 

навісним обладнанням (або еквівалент)  на суму 808,5 тис.грн. 

Машини дорожньої комбінованої типу МДКЗ на базі самоскида МАЗ на 

суму 2,8 млн.грн. 

Автогрейдер з розпушувачем та додатковим бульдозерним відвалом н 

суму 3,0 тис.грн. 

Сміттєвоз з боковим завантаженням на суму 1,7 тис.грн. 

Легковий автомобіль Renault Duster на суму 609,0 тис.грн. 

 

11. Соціальний захист населення 

Соціальний захист населення – це один із найбільш важливих напрямків 

роботи виконавчих органів. З метою посилення соціального захисту та 

запровадження якісного рівня організації адресної підтримки незахищених 

верств населення, комплексного підходу до надання соціальної допомоги було 

проведено 12 засідань комісії з питань надання одноразової адресної допомоги 

мешканцям Краснокутської територіальної громади, які опинилися в скрутній 

життєвій ситуації. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

селищної ради, для надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету 

виплачено адресної матеріальної допомоги на загальну суму 2,4 млн. грн.: 

 одноразову матеріальну допомогу до дня народження особам, яким 

виповнилося 100 і більше років отримала 1 особа у сумі 2,0 тис. грн.; 

 до Дня захисника України 238 учасникам антитерористичної операції 

(бойових дій) та сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції 

142,8 тис. грн.; 
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 до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни та 

учасникам бойових дій, які безпосередньо брали участь у бойових діях 

на території інших держав 121 особам на 72,6 тис. грн.; 

 до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

запланована виплата у грудні 2021 року 131 учасникам ліквідації та 

дружинам померлих громадян із числа (ліквідаторів, потерпілих) 

смерть, яких пов’язана із Чорнобильської катастрофою на суму 78,6 

тис. грн.; 

 допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати 

померлого отримало 16 чол. на суму 24,0 тис. грн. 

 одноразову адресну грошову допомогу мешканцям Краснокутської 

територіальної громади, які опинилися в скрутній життєвій ситуації 

отримало 584 чол. на суму понад 2 млн. грн. 

Протягом звітного періоду була проведена відповідна робота по 

оздоровленню мешканців нашої громади в санаторно-курортних закладах 

місцевої кліматичної зони в санаторії «Роща» та «Березівські мінеральні води». 

В цьому напрямку прийнято 240 заяв на забезпечення санаторно-курортним 

путівками За кошти обласного бюджету оздоровилось 141 особа на загальну 

суму – 1,16 млн.грн.  грн а саме: 

  119 осіб з інвалідністю загального захворювання; 

 3 супроводжуючі особи ; 

 9 ветеранів війни; 

 -  10 громадян  постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС     

     віднесених до категорії 1, 2 з них 3-є дітей, які потерпіли від    

     Чорнобильської катастрофи; 

Чотирнадцятиденний відпочинок в санаторіях «Роща», «Бермінводи» 

пройшли 4 учасників бойових дій АТО та короткотерміновий відпочинок - 4 

учасників АТО на суму 35,2 тис. грн. 

До відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Краснокутської селищної ради Богодухівського району 

Харківської області влаштовано 15 одиноко проживаючих осіб, які потребують 

постійного стороннього догляду. Надано 773 рішення про надання соціальних 

послуг особам похилого віку . 

Сформовано 44 особові справи по здійсненню опіки над повнолітніми 

особами, які визнані судом недієздатними або цивільна дієздатність яких 

обмежена. Проведено 4 засідання опікунської ради виконавчого комітету 

Краснокутської селищної ради. На підставі її рішень видано 5 висновків органу 

опіки та піклування. 

Підготовлено 3 особові справи та відповідно направлені подання до 

управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної 

адміністрації про присвоєння почесного звання України «Мати – героїня». 

Протягом лютого – червня 2021 року відділом прийнято та передано до 

управління соціального захисту населення  Богодухівської районної державної 
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адміністрації 63 заяви на виготовлення протезно-ортопедичних виробів, 

технічних та інших засобів реабілітації. Видано особам з інвалідністю 28 

направлень на отримання технічних засобів реабілітації. 

Протягом звітного періоду по Краснокутській селищній раді здійснено 

реєстрацію 27 галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних 

договорів, змін і доповнень до них. Велася робота з попередження сімейного 

насильства. 

Служба у справах дітей селищної ради протягом зазначеного періоду 

займалась реалізацією на території громади державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

Станом на 30.11.2021 в Краснокутській селищній раді проживає – 4862 

дитини. На первинному обліку служби перебуває 65 дітей. З них: діти-сироти – 

13, позбавлені батьківського піклування – 52. В сім’ях опікунів, піклувальників 

проживає – 46 дітей. В дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 

16. Підлягають усиновленню – 8. 

За період 11 місяців 2021 року службою було подано на розгляд 

виконавчого комітету Краснокутської селищної ради 5 проєктів рішень, щодо 

отримання дітьми статусу сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Тобто – 5 дітей отримали правовий статус, з них: сирота – 1; 

позбавлених батьківського піклування – 4. Також на розгляд виконавчого 

комітету Краснокутської селищної ради було подано 2 рішення про 

призначення опікуна, піклувальника над дітьми.  

 

12. Молодь і спорт 

Велику роль у благополуччі майбутнього нашої громади відіграє робота з 

молоддю. Цьогоріч на Краснокутщині була створена та розпочала роботу 

Молодіжна рада у складі 22 молодих депутатів. Головою ради стала Маслій 

Ольга, заступником голови – Несмашний Роман, секретарем – Полежака Юлія. 

Уже відбулося два засідання Ради, під час яких затвердили регламент 

роботи Ради, склад постійних комісій-секторів (волонтерський, освітній, 

спортивний, прес-центр, трудовий та культурно-масовий), а також – 

перспективний план роботи. На другому засіданні члени Ради підвели підсумки 

загального опитування, яке раніше провели серед молоді, про те, якою вона 

бачить майбутнє Краснокутської громади.  

Впевнена, завдяки спільним зусиллям та конструктивній роботі 

досвідчених працівників місцевого самоврядування і молоді нам вдасться 

реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути позитивних результатів 

у розвитку нашої громади. 

А активності нашої молоді можна тільки позаздрити! Протягом року юні 

представники громади брали учать у багатьох заходах, де представили 

Краснокутщину якнайкраще! Слід відмітити рій «Красний Кут» у складі учнів 

та працівників Козіївського ліцею, Краснокутського ліцею, Костянтинівського 

ліцею, представника селищної ради і краснокутських козаків, що взяли участь в 

обласному заході з національно-патріотичного виховання-фестиваль у формі 

триденного таборування «Козацька Слобожанщина» у Грушнику Сковороди 
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(Височанська громада). Не пасли задніх команди «Мушкетери» та 

«Райдуга» під час розважального квесту «Молодіжний лідер» в смт 

Покотилівка, де «Мушкетери» зайняли друге місце. 

Бастрич Ксенія (с. Мурафа), вокальний ансамбль “Зорецвіт” (с. 

Пархомівка), Торяник Вероніка (с. Козіївка), В’юнник Наталія (с. Козіївка) та 

Богун Вадим (с. Козіївка) прекрасно представили нашу громади під час 

молодіжного фестивалю. 

Ініціативною групою «Краснокутський АРТ» (координатором якої став 

юний художник Андрій Фещенко) разом з мешканцями Краснокутщини 

створено спільний малюнок на полотні 3*1,5 у межах Всеукраїнської арт-події 

«МолодьinUA», в якій взяли участь 100 громад з усієї України. 

Вперше на території Краснокутської громади за сприяння КУ 

«Харківський обласний центр молоді» проведено освітньо-історичний хакатон 

«Нове покоління» у новому форматі. У заході взяли участь команди активної 

молоді з Богодухівської, Солоницівської та Краснокутської громад. Під час 

заходу обговорили розвиток мобільності молоді Харківської області; 

підвищення національно-патріотичної свідомості через пізнання історії 

Слобожанщини; обмінялися досвідом серед активної молоді області; 

спробували визначити формулу ідентичності молодого українця. 

Протягом листопада-грудня 2021 року сектором молоді та спорту 

організовано проведення фестивалю «Молодіжний лідер року – 2021» 

Краснокутської громади для молоді віком від 18 по 35 років. Тож незабаром 

дізнаємося, хто вони – молоді лідери Краснокутщини! 

Спортивне дозвілля – не менш важливе для розвитку здорового 

покоління. Тому розвитку спорту ми приділяємо значну увагу. 

У 2021 році нарешті завершилося масштабне будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу, відкриття якого відбулося у липні. На базі 

новозбудованого спорткомплексу можуть тренуватися понад 400 осіб на добу – 

як дорослі, так і діти. Тут працюють секції волейболу, баскетболу, боксу та 

тенісу, можна займатися гирьовим спортом. Для дорослих працює тренажерна 

зала та фітнес. 

Серед молоді громади упродовж минулого року проводилась велика 

кількість спортивних змагань, під час яких здійснювався відбір кращих 

спортсменів у для участі в районних та обласних змаганнях, молоді та 

досвідчені спортсмени брали участь у турнірі з боксу, футбольних матчах, 

змагалися у спритності й витривалості в біатлоні.  

Насьогодні майже в кожному старостинському окрузі на території шкіл 

та парків установлені вуличні тренажери. 

Отже, як бачимо, спорт у нашому районі активно розвивається. 

 

13. Культура і туризм 

У 2021 році в районі продовжувалась робота щодо покращення умов для 

розвитку культури і туризму нашої громади. 

З метою формування позитивного іміджу Краснокутщини, поширення в 

Україні та за кордоном позитивних знань про громаду, її історико-культурну 

спадщину та інвестиційний потенціал, Краснокутська селищна рада оголосила 
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конкурс на розробку комплексного туристичного бренду, що передбачає 

визначення кращого туристичного логотипу, слогану та корпоративного стилю 

Краснокутської селищної територіальної громади. У конкурсі взяли участь сім 

учасників різних вікових категорій: і школярі, і дорослі. Усі роботи були 

прекрасні, обрати переможця було нелегко, проте, більшістю голосів Артур 

Койчуренко став переможцем і отримав грошову премію у розмірі 5000 грн. 

В підпорядкуванні відділу культури та туризму Краснокутської селищної 

ради працює мережа з 49 закладів культури, які забезпечують діяльність галузі 

щодо збереження та розповсюдження культурних надбань, здійснюють 

просвітницьку діяльність, надають різноманітні культурні послуги населенню. 

З січня 2021 року комунальний заклад «Краснокутська централізована 

бібліотечна система» почав працювати у новому статусі – саме як 

комунальний заклад з 25 бібліотеками – філіями. Також до мережі входять 

комунальний заклад «Краснокутський будинок культури», 12 сільських 

будинків культури, 9 сільських клубів, комунальний заклад початкової 

мистецької освіти «Краснокутська школа мистецтв». 

Протягом року значна увага приділялася культурно-масовим заходам. З 

дотриманням протиепідеміологічних заходів проводилися концерти, 

різноманітні заходи до державних свят і знаменних дат. При цьому особливий 

акцент робився на патріотичному і культурному вихованні дітей та молоді. 

Протягом 2021 року учасники аматорських колективів клубних установ 

брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах і 

фестивалях, на яких здобули 29 призових місць. 

Перлиною 2021 року став шоу-концерт «Вечір прем’єр» в 

Краснокутському будинку культури. В цьому році вперше проведено 

гастрономічний фестиваль «На борщ», який в подальшому планується 

проводити щорічно. Слід відмітити, що цей фестиваль був проведений 

виключно за позабюджетні кошти. До його проведення долучилися 

сільгоспвиробники та фізичні особи-підприємці нашої громади. 

Працівники Краснокутського будинку культури спробували себе в ролі 

кінорежисерів і взяли участь в обласному конкурсі короткометражних фільмів 

«Чорнобиль, як це було» з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи і 

були відзначені дипломом за 3 місце в категорії «Аматор». 

В рамках реалізації проєкту «Разом в майбутнє» проведено культурно-

мистецький захід «Харитонівська ремінісценція». 

Для покращення та зміцнення матеріальної бази в заклади культури 

громади у звітному році придбали матеріали, обладнання, звукову та світлову 

апаратуру, комп’ютерну техніку на суму понад 1 млн. грн. (в Краснокутську 

школу мистецтв - синтезатор; в Козіївський СБК та Основ’янський СК – бас 

гітари; в Слобідський СК – комплект звукового обладнання; в Основ’янський 

СК – гітару. Для клубних закладів придбали мікрофони та радіомікрофони (10 

шт.), колонки, ноутбуки та багатофункціональні пристрої; проектор та екран в 

Любівський та Китченківський сільські будинки культури та  багато іншого. 

На ремонт покрівлі Краснокутського будинку культури виділено 646,4 

тис. грн. На даний час проводяться організаційні заходи щодо визначення 

виконавця робіт.  
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В Мурафській сільській бібліотеці-філії проведено ремонт 

підлоги на суму 48,8 тис. грн. На суму 48,9 тис. грн. поповнено бібліотечний 

фонд. 

Реформа децентралізації вплинула на форму організації публічних 

бібліотек на Краснокутщині.  

Протягом року відбулися позитивні зміни в організації роботи та 

покращенні матеріально- технічної бази бібліотек, а саме:  

 Краснокутську дитячу бібліотеку – філію було переведено до 

іншого відремонтованого приміщення з комфортними умовами, розташованого 

найближче до Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. 

Несторова Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області. Це стало зручнішим для учнів ліцею. 

 Підключено інтернет в Пархомівській сільській бібліотеці – філії  

№ 2 

В умовах карантину бібліотеки змінили свої форми роботи. Відповідно до 

основних напрямків роботи були організовані та висвітлювались на сторінках 

мережі Фейсбук, сайтах обласних бібліотек, книжково-ілюстративні виставки 

літератури, відкриті перегляди, тематичні полиці. 

  

14. Будівництво та архітектура 

Протягом звітного періоду працівниками сектору містобудування, 

архітектури та будівництва виготовлено та видано одні Містобудівні умови та 

обмеження для проєктування об’єкта «Будівництво частини приміщень 

нежитлової будівлі - будинку культури під офісні приміщення (Центр надання 

адміністративних послуг) та приміщення для публічних виступів»). Наразі 

проводяться підготовчі роботи для отримання субвенції у 2022 році для 

будівництва об’єкта. 

Виготовлено та видано 1 будівельний паспорт, 5 паспортів прив’язки 

тимчасової споруди, 14 схем забудови земельних ділянок під будівництво, 13 

витягів до проєктів землеустрою із відповідної містобудівної документації із 

зазначенням функціональної зони території в межах якої розташована земельна 

ділянка. 

Затверджено Детальний План Території кварталу громадської забудови по 

вул. Миру обмеженою освітянською зоною по пров. Заклепенка та провулком 

без назви в смт Краснокутськ, Генеральний план села Козіївка. 

Розглянуто на містобудівній раді в Департаменті містобудування та 

архітектури ХОДА питання по розробленню генерального плану с. Мурафа; 

Розглянуто питання по розробленню генеральних планів с. Олексіївка,                

с-ще Дублянка. 

Проведені підготовчі роботи з геодезії та підготовча робота щодо видачі 

Містобудівних умов та обмежень по об’єкту Реконструкція нежитлової будівлі 

поліклініки під будинок житловий готельного типу з нежитловими 

приміщеннями на першому поверсі за адресою: вул. Миру, 139, смт. 

Краснокутськ.  
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Ведеться активна робота по просуванню історико-архітектурного 

опорного плану смт Краснокутськ з визначенням меж та режимів зон охорони 

пам’яток, історичних ареалів.  

Проведенні підготовчі роботи по об’єкту «Реконструкція будівлі корпусу 

№2 Пархомівського ліцею під будівлю дошкільного навчального закладу». 

 

15. Надання послуг населенню 

У січні 2021 року в Краснокутській громаді створено відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради, в 

якому працює 18 адміністраторів, 6 з яких на відділених робочих місцях. 

У Центрі створені доступні і зручні умови для швидкого вирішення будь-

яких проблем громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, 

забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження 

сучасних форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя. 

Згідно з переліком Центром забезпечено надання 185 адміністративних 

послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

До переліку включено ряд найбільш популярних серед населення 

адміністративних послуг, зокрема: послуги у сфері містобудування та 

архітектури; реєстрація прав на нерухоме майно; послуги у сфері земельних 

відносин; послуги соціального характеру; видача (переоформлення, видача 

дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності, запроваджено надання послуг з реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання особи та інше. 

За період з 01 грудня 2020 року по 01 грудня 2021 року до відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» апарату Краснокутської селищної ради 

звернулось 21911 осіб, з них 1759 звернень стосувалося отримання послуг, які 

надаються Відділом у Краснокутському районі Головного управління  

Держгеокадастру у Харківській області, 2995 –сектором державної реєстрації 

селищної ради,  2371 -відділом земельних відносин  апарату Краснокутської 

селищної ради, 2543 послуг соціального характеру, 8 послуг у сфері 

містобудування, 4325 послуг щодо реєстрації місця проживання/перебування 

особи та видано  7910 довідок. 

За надання адміністративних послуг до бюджету селищної ради за 11 

місяців 2021 року  надійшло 1 163 985 грн. 

Державними реєстраторами щоденно здійснюється робота в Державному 

реєстрі речових прав, в результаті якої оброблено 4 365 заяв з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

По державній реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

проведено 319 реєстраційних дій, з них по фізичним особам-підприємцям 

проведено 100 реєстраційних дій, а по юридичним особам – 219. 

По запитам від юридичних осіб та фізичних осіб з Єдиного державного 

реєстру надавалися витяги про відомості по юридичним особам та фізичним 

особам-підприємцям, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). За звітний 

період видано 84 витяги з ЄДР.  
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16. Звернення громадян 

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі зі зверненнями 

громадян. Вона була спрямована на забезпечення реалізації конституційних 

прав громадян на звернення. Результати роботи щодо звернень громадян 

обговорювалися на засіданнях виконавчого комітету та в робочому порядку. 

Усього до селищної ради впродовж 11 місяців 2021 року надійшло 1937 

звернень громадян, з них 24 - на особистому прийомі. 

Протягом 11 місяців 2021 року надійшло 51 колективне звернення, в яких 

до селищної ради звернулося 1118 громадян. 

Найбільш поширеними були питання матеріальної допомоги 

малозабезпеченим категоріям населення (на лікування, поховання), щодо 

кронування або видалення дерев, сплати за газопостачання та інше.  

Звернення, що надійшли до селищної ради, були розглянуті, по кожному 

зверненню були вжиті необхідні заходи, надані вичерпні відповіді і 

роз’яснення. Із загальної кількості порушених питань вирішено позитивно                  

44 %, по  10 % надані роз’яснення щодо шляхів їх вирішення, 47 % знаходяться 

у стадії розгляду. 

Протягом 11 місяців загальним відділом апарату селищної ради 

проводився прийом запитів на публічну інформацію. До селищної ради за 

звітний період надійшло 49 запитів на публічну інформацію.  

 

17. Висвітлення діяльності селищної ради 

Офіційний сайт Краснокутської селищної ради та сторінка соціальній 

мережі Фейсбук робить нашу роботу відкритою і прозорою, колегіальною і 

партнерською, позиціонує Краснокутщину в Інтернет-просторі, оперативно 

інформуючи про офіційні, позитивно-емоційні, знакові, урочисті події в 

громаді. Фейсбук сторінка є важливим джерелом вивчення громадської думки 

і безпосереднього контакту з населенням. 

У 2021 році розпочав свою роботу новостворений сайт Краснокутської 

селищної ради. Протягом звітного періоду сайт змінював дизайн, 

наповнювався інформацією, проводилася робота щодо його удосконалення і 

модернізації як інформаційно-аналітичного джерела роботи органів місцевого 

самоврядування.  

Селищна рада наполегливо працює над вдосконаленням сайту, ставлячи 

за мету його невпинний розвиток. Тож громадяни у відкритому режимі мають 

доступ до інформації про діяльність ради – розпоряджень, проєктів рішень та 

рішень, основних новин, подій, до анонсів найважливіших заходів, до 

оголошень і привітань та іншої корисної інформації. 

Також Краснокутська селищна рада зареєстрована на Єдиному 

державному порталі відкритих даних, українському урядовому вебсайті, 

створеному з метою зберігання публічної інформації у формі відкритих даних 

та забезпечення надання доступу до неї широкому колу осіб за принципами, 

визначеними у Міжнародній хартії відкритих даних, до якої Україна 

приєдналася у жовтні 2016 року. Селищною радою за звітний період створено 

33 набори даних. 
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Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та 

електронної петиції селищною радою було затверджено Положення про 

порядок створення та розгляду електронних петицій до Краснокутської 

селищної ради.  

18. Висновки 

Підводячи підсумки діяльності селищної ради за звітний період, хочу 

запевнити, що всі свої зусилля рада спрямовувала на ефективне вирішення 

економічних, соціальних, культурних проблем жителів територіальної 

громади. 

Я щиро вдячна за довіру та підтримку виборцям, депутатському корпусу, 

виконавчому комітету, жителям громади, громадським діячам – усім, хто 

висловлював розуміння та конструктивні поради. 

Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах. Я 

розумію свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше 

рішення, кожний наш практичний крок.   

Я вдячна усім, хто допомагав селищній раді в цей нелегкий період 

розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами 

та об’єктивними зауваженнями. 

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею та благо наших 

мешканців і переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити 

та розбудувати процвітаючу громаду. 

Миру та порозуміння нам усім у Великій родині Краснокутської 

територіальної громади! 

 

 

 

Краснокутський селищний голова     Ірина КАРАБУТ 


