
                                                                 
Україна 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

   

« 09» грудня  2021 року                                                            №  3266 - 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»: 

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 1.1.11. «Здійснення заходів із землеустрою» : 

- у пункті 5 «Розробка технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та водного фонду 

комунальної власності за межами населених пунктів на території Мурафської 

та Каплунівської старостинських територій Краснокутської селищної ради»  

збільшити суму на  20 000 грн. за рахунок залишку коштів, які надійшли в 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва. Загальна сума становитиме 72 000 грн.; 

1.3. 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.. 

У пункті 2 «Забезпечення надання населенню Краснокутської селищної  

територіальної громади медичних послуг вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги медичними закладами, що належать іншим територіальним 

громадам» додати захід № 2 «Інша субвенція бюджету Богодухівської міської 

територіальної громади для КНП «Богодухівська центральна районна лікарня» 

Богодухівської міської ради  на співфінансування робіт зі встановлення 

обладнання» за рахунок бюджету територіальної громади на суму 750 000 грн. 

 

1.4. У заходах розділу 1.2.4. «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.; 

 

1.5. 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 
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сума становить 537 380 грн.; 

б) створення умов для здобуття загальної середньої освіти: 

- у заході 1 «Забезпечення закладів загальної середньої освіти 

предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем» зменшити суму на 

300 000 грн., загальна сума становить 3 255 879 грн.; 

  - у заході 4 «Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) у закладах 

загальної середньої освіти» збільшити суму на 300 000 грн., загальна сума 

становить 3 062 137 грн.; 

г) створення умов для забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти: 

- у заході 2 «Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) у інших 

закладах у сфері освіти» збільшити на 5 000 грн., загальна сума становить  

291 893 грн.; 

- у рядку «Разом» цифру «330 164» замінити на «335 164»;  

е) створення умов для розвитку фізичної культури та спорту : 

- у заході 1 «Забезпечення дитячо-юнацької спортивної школи 

предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем» збільшити суму на 15 

000 грн., загальна сума становить 276 433 грн.; 

- у заході 2 «Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) дитячо-

юнацької спортивної школи» збільшити суму на 31 212 грн., загальна сума 

становить 122 066 грн.; 

- у заході 3 «Забезпечення проведення окремих заходів по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку у 

дитячоюнацькій спортивній школи» зменшити на 46 212 грн., загальна сума 

становить 32 708 грн., в тому числі: 

- підготовка та проведення чемпіонату селищної громади та забезпечення 

участі у чемпіонаті району та області з футболу зменшити на 23 058 грн., 

загальна сума становить 20 280 грн.; 

- підготовка та проведення чемпіонату селищної громади та забезпечення 

участі у чемпіонаті району та області з баскетболу зменшити на 7 452 грн., 

загальна сума становить 3 828 грн.; 

- підготовка та проведення чемпіонату селищної ради та забезпечення 

участі у чемпіонаті району та області з гірьового спорту зменшити на  

7 304 грн.;  

- забезпечення участі у чемпіонаті області та всеукраїнських змаганнях з 

біатлону зменшити на 2 920 грн., загальна сума становить 7 520 грн.; 

- підготовка та проведення чемпіонату селищної громади та забезпечення 

участі у чемпіонаті району та області з міні – футболу зменшити на 1 158 грн.;  

- підготовка та проведення чемпіонату селищної громади та забезпечення 

участі у чемпіонаті району та області з футзалу зменшити на 4 320 грн. 

 

1.6. У заходах розділу 1.3.7. «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення» : 

- у заході № 4 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим 
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віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах» збільшити суму за рахунок бюджету територіальної 

громади на 126 900 грн., загальна сума становить 11 407 169 грн.; 

- у заході № 7 добавити пункт «Виставка новорічних прикрас та 

різдвяних композицій» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу за рахунок бюджету територіальної громади у сумі 18 460 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.; 

- 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 56 «Будівництво частини приміщень нежитлової будівлі – 

будинку культури під офісні приміщення ( Центр надання адміністративних 

послуг) та приміщення для публічних виступів за адресою: вул. Миру, 152 смт 

Краснокутськ, Богодухівського району, Харківської області» визначити обсяг 

фінансування в сумі 178,738 тис. грн. за рахунок коштів бюджету 

територіальної громади, збільшивши суму на 0,128 тис. грн.; 

- у пункті 63 «Будівельно-монтажні роботи по встановленню пристрою 

дистанційної передачі даних на бутовий пристрій газу та налаштування в 

котельні за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Китченківка 

вул. Хальзова, 18» визначити обсяг фінансування в сумі 12,872 тис. грн. за 

рахунок коштів бюджету територіальної громади, зменшивши суму на 0,128 

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 
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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, 

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.; 
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- 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  


