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КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА. РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

рIшЕння
XVIII (позачергова) сесiя VIII скликання

<<22>> грудня 202l року смт Краснокутськ

Про внесення змiн до Програми
економiчного i соцiального розвитку
KpacHoKyTcbKoi селищноi територiальноi
громади на 202l piK, затвердженоi
рiшенням KpacHolcyTcbKoi селищноi ради
вiд22 грудня 2020 року }tb б3-VIII (зi змiнами)

Nь 3905_чпI

керуючись статтями 25,26 Закону Украiъи кпро мiсцеве самоврядування в
УкраiнЬ, Краснокутська селищна рада:

ВИРIШИЛА:

1. Внести до Програми економiчного i соцiального розвитку
КраснокУтсъкоi селищноi територiаrrьноТ Iромади на 2O2l piK, затвердженоi
рiтттенням Краснокутськоi селищноi ради вiд22.12.2о2О р. J\b оз_vltt (зi змiнами),
TaKi змiни:

1.1. У заходЕlх роздiлУ 1.1.5. <Житлово-комун€lльне господарство>> у пунктi
е) <Утримання та розвиток автомобiльних дорiг>:

- У заходi J\b 3 <<Капiтальний ремонТ дороги по вул.Горянськiй смт
КраснокУтськ Богодухiвського районУ XapKiBcbKoi областi> визначити обсяг
фiнансування в cyMi 226,620 тис. грн., збiльшивши суму на 96,200 тис. грн. за
рахунок коштiв бюджеry територiальноi громади.

I.z. у заходах роздlлу l. I. l I. <<Здtйснення заходiв iз землеустрою) у пунктi
4 змiнити н€вву заходу з <розробка проекту землеустрою щодо встановлення

I.2. у роздiлу 1.1.1 1. <Здiйснення заходiв iз

(змiни) меж населеного пункту с.олексiiЪка Богодухiвського району XapKiBcbKoT
областi> на <<проведення робiт на виготовленнrI технiчноi документацiт iз
землеустрою щодо iнвентаризацii земельноi дiлянки земель запасу комунальноi
власностi водного фо"ду, для формування земельноi дiлянки пiд ставком
<<Мойка>> з метою под€tльшого надання в оренду на конкурентних засадах (на
земельних торгах), яка знаходиться за межами населених пунктiв kpacHokyTcbkoi
селищноi ради Богодухiвського району Харкiвськоi областi>>, з€Lлишивши обсяг
фiнансування в cyMi 49 180 грн. за рахунок коштiв бюджету територiальноi
|ромади.
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1.3. У заходах роздiлу |.3.2. Охорона здоров'я <<Розвиток та пiдтримка
комунЕtлЬних закJIадiв охоРони здоров'я, якi належать Краснокутськiй селищнiй
територiальнiй громадi, наданнrI населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений проtрамою державних гарантiй мёдичного обслуговування
населення>

а) <Фiнансова пiдтримка комунЕtльного некомерцiйного пiдприемства
KI]еHTP первиннОi медико-санiтарноi допомоги Краснокутськоi селищноТ ради>
Богодухiвського району XapKiBcbKoT областi>:

- в заходi J\b 8 <<оновлення матерiально-технiчноi бази> внести змiни за
рахунок бюджету територiальноi |ромади, а саме:

у пiдпунктi J\b 8.7. <Придбання комплектiв автошин та ремонт автомобiля>>
збiльшити суму на 8 000 грн. (придбання комплектiв автошин}

у пiдпунктi Ns 8.10 <Придбання комп'ютерноi технiки та оргтехнiки>>, а саме
зменшиТи на 19 000 грн. ( засоби дистанцiйноi передачi даних _ 49 000 грн.
замiнитИ на блоки безперебiйного живленнrI - 30 000 грн.);

У ПiДПУНКТi 8.11 <Придбання меблiв>> збiльшитина l1000 грн. (придбання
меблiв).

у заходах роздi.гry 2, пунктi 2 <забезпечення надання населенню
краснокутськоi селищноi територiальноi громади медичних послуг вторинноi
(спецiалiзованоi) медичноi допомоги медичними закладами, Що н€шежать iншим
територl€tпьним |ромадам) видалити захiд J\b 2 <Iнша субвенцiя бюджету
Богодухiвськоi MicbKoi територiальноi громади дJUI кнП <Богодухiвська
центрЕLльна районна лiкарнл> БогоДухiвськоi мiськоi ради на спiвфiнансування
робiт зi встановлення обладнання) за рахунок бюджету територiальноi громади на
суму 750 000 грн., оскiльки немае потреби в iT наданнi.

1.4. У заходах роздiлу |.З.4 кКультура i туризм), пункт в) клубна дiяльнiсть
додати захiд:

ПРОВеДеННя рОЗрахункiв протягом опЕLлюв€lльного перiоду за комунальнi
ПОСЛУГи Та енергоносii за рахунок коштiв державного бюджету у cyMi 48 З00 грн.

2. ВНеСти змiни у частинi III кПотреба у капiтальних видатках на об'екти
соцiально-економiчного значення у 2021 роцi> Програми:

- у пунктi 2I <<Капiта-rrъниЙ ремонт дороги по вулицi ГорянськiЙ
Смт Краснокутськ Богодухiвського району XapKiBcbKoi областi>> визначити обсяг
фiнансування в cyMi 226,620 тис. грн. за рахунок коштiв бюджету територiальноi
|ромади.

3. Програму економiчного i соцiапьного розвитку Краснокутськоi селищноi
територiапьноi |ромади на 202l piк, затверджену рiшенням Краснокутськоi
СелищНоi ради вiд 22.12.2020 р. JФ б3-VIII (зi змiнами) викласти у новiй редакцii
(додаеться).

4. Частину III <Потреба у капiта.гlьних видатках на об'екти соцiально-
економiчнQго значення у 202I роцЬ Програми викJIасти у новiй редакцii
(додаеться).



Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ


