
ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» січня 2022 року                 смт Краснокутськ             №   - VIII 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Кооперативній с. Пархомівка 

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 Кооперативній с. Пархомівка 

Богодухівського району Харківської області». 

2. Визначити замовником по розробленню проектної документації 

«Капітальний ремонт дороги по вулиці Кооперативній с. Пархомівка 

Богодухівського району Харківської області». 

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 (голова Сергій СУСЛО). 

 

Краснокутський селищний голова                                          Ірина КАРАБУТ 
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