
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2021 року                 смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області» 

 

На виконання 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-VIII (зі 

змінами), з метою відновлення транспортної інфраструктури на території 

селищної ради, керуючись ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області». 

2. Визначити замовником по розробленню проектної документації 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області» виконавчий комітет Краснокутської селищної ради. 

3. Виконавчому комітету Краснокутської селищної ради згідно чинного 

законодавства здійснити організацію розроблення проектної документації. 

4. Краснокутському селищному голові Ірині КАРАБУТ укласти договір з 

виконавцем робіт щодо розроблення проектної документації. 

5. Розроблену проектну документацію подати на розгляд та затвердження 

в установленому порядку, визначеним чинним законодавством. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергія ЗАЙЦЯ та постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку 

селищної ради (Сергія СУСЛО). 

 

 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 



Список 

         осіб, які завізували  проєкт  рішення селищної  ради  

 

Про надання дозволу на розроблення проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області» 

 

від _________________2021 року № _______ 
 

Автор проєкту:  Тетяна КУЗУБ - начальник відділу житлово-комунального 

господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради 

 
                                                                                              

№ 

п/п 

Власне ім’я  

ПРІЗВІИЩЕ 

Посада Дата візи Підпис 

1. Валентина 

ОВЧАРЕНКО 

Секретар ради   

2. Сергій МОЦИК Перший заступник 

селищного голови  

  

3. Сергій ЗАЄЦЬ Заступник селищного 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів                   

  

4. Валерій САМІЛО Начальник  відділу 

правового забезпечення 

апарату селищної ради 

  

5. Тетяна КУЗУБ Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради  

  

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії селищної ради  

 

Про надання дозволу на розроблення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 до 

перехрестя з провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Проєкт рішення підготовлений на виконання 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-VIII (зі змінами) з метою розроблення проектної документації на 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області». 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою рішення є відновлення транспортної інфраструктури на території 

селищної ради, шляхом реалізації проекту «Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з провулком Єдності смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області» та подальшого його реалізації. 

3. Правові аспекти 
Відповідно до ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

5. Позиція заінтересованих органів. 

6. Регіональний аспект. 

7. Громадське обговорення. 

Проєкт рішення буде розміщений на офіційному вебсайті Краснокутської 

селищної ради. 

8. Прогноз результатів 

Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального 

майна. 
 

 

 

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради                                                                    Тетяна КУЗУБ 



___   
Краснокутському селищному голові 

 

Ірині КАРАБУТ 
 

 

Щодо винесення на розгляд чергової сесії 

Краснокутської селищної ради проєкту 

рішення «Про надання дозволу на 

розроблення проектної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з 

провулком Єдності смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської 

області»» 

Шановна Ірино Олександрівно! 

 

На виконання 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-VIII (зі 

змінами), з метою відновлення транспортної інфраструктури на території 

селищної ради, прошу Вас винести на розгляд чергової сесії Краснокутської 

селищної ради проєкт рішення «Про надання дозволу на розроблення проектної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 

до перехрестя з провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області»». 

 

Додатки:  

1. Проєкт рішення Про надання дозволу на розроблення проектної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Єдності з № 15 

до перехрестя з провулком Єдності смт Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області» на ___ арк. у 1 прим. 

 2. Пояснювальна записка до проєкту рішення Про надання дозволу на 

розроблення проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Єдності з № 15 до перехрестя з провулком Єдності смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області»на ___ арк. у 1 прим. 

 

 

Заступник Краснокутського селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів                              Сергій ЗАЄЦЬ 
 

 

 

 

Тетяна Кузуб 3 14 28 

Надія Воробйова 3 14 28 
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