
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення селищної ради 

від 12 січня 2022 року №___ -VII 

(XІX сесія VIІІ скликання) 

 

ПП  ЛЛ  АА  НН  

ррооббооттии  ККрраассннооккууттссььккооїї  ссееллиищщннооїї  ррааддии  ннаа  22002222  рріікк  

  

№ 

з/п 
Зміст 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за підготовку 

1 2 3 4 

Розділ І 

Питання для розгляду на пленарних засіданнях селищної ради 

 

1.  

Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за 2021 рік 
I квартал 

Фінансове управління 

селищної ради 

2.  

Про внесення змін до рішення 

Краснокутської селищної ради «Про 

бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та 

додатків до нього  

За потреби 

Фінансове управління 

селищної ради 

 

3.  

Про внесення змін до рішення 

Краснокутської селищної ради від 01 

грудня 2020 року № 8 –VIIІ «Про 

затвердження структури апарату  

Краснокутської селищної ради та її 

виконавчих органів»  

За потреби 

Відділ роботи з персоналом 

апарату селищної ради 

4.  
Про звіт КНП «Краснокутська ЦРЛ» 

Краснокутської селищної ради про свою 

діяльність за 2021 рік 

І квартал КНП «Краснокутська 

центральна районна 

лікарня» селищної ради 

5.  

Про звіт КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Краснокутської 

селищної ради про свою діяльність за 

2021 рік 

І квартал КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» селищної ради 

6.  

Про звіт територіального центру 

соціального обслуговування  (надання 

соціальних послуг) Краснокутської 

селищної ради про свою діяльність за 

2021 рік 

І квартал Територіальний центр 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 

селищної ради 

7.  
Про звіти старост старостинських округів 

за 2021 рік 

І квартал 

 

Керуючий справами, 

секретар виконавчого 



комітету селищної ради 

8.  

Про звіт КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ  ІНКЛЮЗИВНО- 

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

КРАСНОКУТСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ про свою діяльність за 2021 рік 

II квартал 

КРАСНОКУТСЬКИЙ ІРЦ  

селищної ради 

9.  

Про звіт КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«КРАСНОКУТСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

II квартал 

КРАСНОКУТСЬКИЙ 

ЦПРПП селищної ради 

10.  

Звіт комісії з питань надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям 

Краснокутської селищної територіальної 

громади, які опинилися в скрутній 

життєвій ситуації 

II квартал,  

IV квартал 

Відділ соціального захисту 

населення апарату селищної 

ради 

11.  

Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Краснокутської селищної 

територіальної громади» 

II квартал 

Виконавчий комітет, відділ 

організаційної роботи 

апарату селищної ради 

12.  

Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2023 рік 

 

 

IV квартал 

Фінансове управління,   

постійна комісія селищної 

ради з питань фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, 

регуляторної 

політики, промисловості та 

підприємництва  

13.  

Про звіт Краснокутського селищного 

голови за 2022 рік ІV квартал 

Відділ організаційної 

роботи апарату селищної 

ради  

14.  

Про внесення змін до рішення 

Краснокутської селищної ради «Про 

умови оплати праці Краснокутського 

селищного голови» 

за потреби 

Відділ роботи з персоналом 

апарату селищної ради 

15.  
Про проведення звітів депутатів 

селищної ради перед виборцями IV квартал 
Постійні комісії селищної 

ради 

16.  
Про звіти про роботу постійних комісій  

IV квартал 
Голови постійних комісій; 

апарат селищної ради 

17.  

Про затвердження Плану роботи 

селищної ради на 2023 рік IV квартал 

Апарат селищної ради,   

структурні підрозділи  

 



18.  

Про звіт про виконання Плану роботи 

селищної ради на 2022 рік IV квартал 

Апарат селищної ради,   

структурні підрозділи  

 

19.  

Про  комунальну власність 

Краснокутської селищної територіальної 

громади 

по 

надходженню 

проектів 

Відділ комунальної 

власності, постійна комісія з 

питань житлово-

комунального 

господарства, транспорту, 

зв’язку 

20.  

Про  надання дозволів  на  списання  

майна,  що  перебуває у комунальній 

власності Краснокутської селищної 

територіальної громади 

по 

надходженню 

проєктів 

Відділ комунальної 

власності, постійна комісія з 

питань житлово-

комунального 

господарства, транспорту, 

зв’язку 

Розділ II 

Регуляторні акти 

1. 

Про затвердження плану діяльності 

селищної ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік грудень 

Відділ правового 

забезпечення апарату 

селищної ради 

Розділ ІІI 

Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій селищної ради у 

порядку контролю 

1 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

допризовної підготовки, військово-

патріотичного виховання молоді та 

підготовки до призову громадян України 

на строкову службу за контрактом на 

території Краснокутської селищної  

територіальної громади на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням селищної 

ради від 19 серпня 2021 року № 2103-VIII  

грудень Сектор з питань цивільного 

захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

апарату селищної ради 

2 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

соціального захисту населення 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2598-VIII 

грудень Відділ соціального захисту 

населення апарату селищної 

ради 

3 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку освіти  у Краснокутській 

селищній територіальній громаді на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням 

грудень Відділ освіти 

Краснокутської селищної 

ради 



селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 

2599-VIII 

4 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Краснокутської селищної ради» 

Богодухівського району Харківської 

області на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2629-VIII 

грудень КНП «ЦПМСД» 

Краснокутської селищної 

ради 

5 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

«Краснокутська центральна районна 

лікарня» Краснокутської селищної ради 

на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2631-VIII 

грудень КНП «ЦРЛ» Краснокутської 

селищної ради 

6 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

реформування і розвитку житлово-

комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2633-VIII 

грудень Відділ житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради 

7 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

охорони навколишнього природного 

середовища на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 

2634-VIII 

грудень Відділ житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради 

8 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, які беруть участь у Програмі 

підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Державної установи «Фонд 

енергоефективності» на території 

Краснокутської територіальної громади 

на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2635-VIII 

грудень Відділ житлово-

комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та 

екології апарату селищної 

ради 



9 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2637-VIII 

грудень Відділ організаційної 

роботи апарату селищної 

ради 

10 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

енергозбереження та енергоефективності 

Краснокутської селищної ради на 2022-

2026 роки, затвердженої рішенням 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 

2638-VIII 

грудень Відділ стратегічного 

розвитку та муніципальних 

ініціатив апарату селищної 

ради 

11 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

стратегічного розвитку та муніципальних 

ініціатив Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням селищної 

ради від 12 жовтня 2021 року № 2639-VIII 

грудень Відділ стратегічного 

розвитку та муніципальних 

ініціатив апарату селищної 

ради 

12 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку фізичної культури і спорту, 

молодіжних ініціатив та здорового 

способу життя у Краснокутській 

селищній територіальній громаді 

Богодухівського району Харківської 

області на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2640-VIII 

грудень Сектор у справах сім’ї, 

молоді та спорту апарату 

селищної ради 

13 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

здійснення землеустрою на території 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2641-VIII 

грудень Відділ земельних відносин 

апарату селищної ради 

14 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку культури і туризму 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2642-VIII 

грудень Відділ культури та туризму 

Краснокутської селищної 

ради  

15 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розроблення містобудівної документації 

Краснокутської селищної територіальної 

громади Богодухівського району 

Харківської області на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 

12 жовтня 2021 року № 2644-VIII 

грудень Сектор містобудування, 

архітектури та будівництва 

апарату селищної ради 



16 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

розвитку цивільного захисту 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням селищної ради від 12 жовтня 

2021 року № 2645-VIII 

грудень Сектор з питань цивільного 

захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

апарату селищної ради 

17 

Про хід виконання у 2022 році Програми 

Територіальної оборони Краснокутської 

селищної територіальної громади на 

2022-2023 роки 
 

грудень Сектор з питань цивільного 

захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

апарату селищної ради 

РОЗДІЛ IV 

Звіти про виконання програм, термін дії яких закінчився у 2021 році 

1 

Про виконання у 2021 році Програми 

економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної 

громади, затвердженої рішенням 

селищної ради від 22 грудня 2020 року № 

63-VIII 

I квартал 

Фінансове управління  

РОЗДІЛ V 

Організаційно - масова робота 

1 

Проведення зустрічей з громадськими 

об’єднаннями, з представниками засобів 

масової інформації. 

Протягом 

року 

Виконавчий комітет, апарат 

селищної ради  

2 

Проведення святкових  заходів, 

присвячених державним,  професійним 

святам. 

За окремим 

графіком  

Апарат селищної ради, 

відділ культури та туризму 

Краснокутської селищної 

ради 

 

 

 

Секретар ради                                              Валентина ОВЧАРЕНКО 
 

 


