
Регламент роботи 

XХІ  сесії селищної ради VIII скликання    16 лютого 2022 року 
 

№ Короткий зміст доповідач Регламент 

1 Про затвердження порядку денного XХІ 

позачергової сесії VІІI скликання Краснокутської 

селищної ради 

Селищний голова 

Ірина КАРАБУТ 

3 хв 

2 Про звіт старости Китченківського 

старостинського округу за 2021 рік 

Староста 

Юрій ТИМЧЕНКО 

5 хв 

3 Про звіт старости Любівського старостинського 

округу за 2021 рік 

Староста 

Віктор ШЛЯПКІН 

5 хв 

4 Про звіт старости Пархомівського 

старостинського округу за 2021 рік 

Староста 

Євгеній СІЛІН 

5 хв 

5 Про звіт старости В’язівського старостинського 

округу за 2021 рік 

Староста 

Ольга 

ГЕРМАНОВСЬКА 

5 хв 

6 Про звіт старости Каплунівського старостинського 

округу за 2021 рік 

Староста 

Світлана КУРИЛО 

5 хв 

7 Про звіт старости Качалівського старостинського 

округу за 2021 рік 

Староста 

Лариса НІКОНОВА 

5 хв 

  8 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» (зі змінами)  

Начальник відділу 

роботи з персоналом  

Олена 

НІКОЛАЄНКО 

3 хв 

9 Про затвердження розпорядження 

Краснокутського селищного голови від 17 січня 

2022 року № 10-к «Про призначення Юлії 

КИРИЛОВОЇ» 

Олена 

НІКОЛАЄНКО 

3 хв 

10 Про внесення змін до Плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів селищної 

ради на 2022 рік 

Начальник відділу 

правового 

забезпечення Валерій 

САМІЛО 

3 хв 

11 Про внесення змін до Програми соціального  

захисту населення Краснокутської селищної  

територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням XIV сесії  VIII  

скликання Краснокутської селищної ради  

від 12 жовтня 2021 року  № 2598-VIII (із змінами) 

Начальник відділу 

соціального захисту 

населення  

Світлана 

КАЛІБЕРДА 

3 хв 

12 Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в бюджеті селищної територіальної 

громади, для надання адресної матеріальної 

допомоги 

  

Світлана 

КАЛІБЕРДА 

3 хв 

13 Про внесення змін до Порядку надання допомоги 

на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

 

Світлана 

КАЛІБЕРДА 

3 хв 



волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого, затвердженого 

рішенням сесії від 26 січня 2021 року № 135-VIII 
14 Про затвердження Переліку соціальних послуг, які 

надаються Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Краснокутської селищної ради та тарифи і норми 

часу на їх виконання 

Директор 
Територіального 

центру соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)  

Віта ТКАЧЕНКО   

3 хв 

15 Про затвердження Програми «Безпечна громада» 

Краснокутської селищної територіальної громади 

на 2022-2024 роки 

Завідувач сектору з 

питань цивільного 

захисту, оборонної та 

мобілізаційної роботи  

Олександр 

БАБЕНКО 

5 хв 

16 Про внесення змін до Програми здійснення 

землеустрою на території Краснокутської 

селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням сесії від 12 жовтня 2021 року № 2641-

VIII  

Начальник відділу 

земельних відносин 

Ірина БОРЯК 

5 хв 

17 Про внесення змін до Програми стратегічного 

розвитку  та муніципальних ініціатив 

Краснокутської селищної територіальної громади 

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням сесії 

від 12 жовтня 2021 року № 2639-VIII 

Начальник відділу 

стратегічного 

розвитку та  

муніципальних 

ініціатив  

Ян ЖУЧЕНКО 

3 хв 

18 Про внесення змін до Програми розвитку 

місцевого самоврядування Краснокутської 

селищної  територіальної громади на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням сесії від 12 жовтня 

2021 року № 2637-VIII (зі змінами) 

Начальник відділу 

організаційної роботи 

Зоя ДОЛЯ 

3 хв 

19 Про внесення змін до 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 ХIV сесії VІІІ скликання 
Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 

року № 2640-VІІІ (зі змінами) 

Завідувач сектору у 

справах сім’ї, молоді 

та спорту 

Валентина 

КОЛОНТАЄВСЬКА 

3 хв 

20 Про внесення змін до 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-

VІІІ (зі змінами) 

Начальник відділу 

житлово-

комунального 

господарства,  

благоустрою, 

транспорту та 

екології   

Тетяна КУЗУБ 

5 хв 

21 Про внесення змін до Програми охорони 

навколишнього природного середовища 

Краснокутської селищної територіальної громади  

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

 

 

Тетяна КУЗУБ 

5 хв 



Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 

року № 2634-VІІІ 

22 Про внесення змін до Статуту Виробничого 

управління житлово-комунального господарства 

(нова редакція), затвердженого рішенням 

Краснокутської селищної ради від 19 серпня 2021 

року № 2108- VІІІ 

 

 

Тетяна КУЗУБ 

3 хв 

23 Про надання дозволу на розроблення проєктної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

водогону по вул.Миру в смт Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області»  

Тетяна КУЗУБ 3 хв 

24 Про надання дозволу на розроблення проєктної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

водопроводу смт Краснокутськ – с.Чернещина 

Богодухівського району Харківської області» 

Тетяна КУЗУБ 3 хв 

25 Про надання дозволу на розроблення проектної 

документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

системи водопостачання по вул.Вигінчанська смт 

Краснокутськ Богодухівського району Харківської 

області» 

Тетяна КУЗУБ 3 хв 

26 Про затвердження Порядку здійснення 

фінансування для забезпечення автомобільних 

перевезень пільгових категорій громадян 

Краснокутської селищної ради соціальним 

пасажирським транспортом «Соціальний автобус» 

Тетяна КУЗУБ 3 хв 

27 Про внесення змін до Програми розвитку освіти у 

Краснокутській селищній територіальній громаді  

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2599-

VІІІ  

Начальник відділу 

освіти 

Тетяна КРАЛЯ 

5 хв 

28 Про затвердження Програми модернізації їдалень 

та харчоблоків у закладах освіти Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки 

 

Тетяна КРАЛЯ 

5 хв 

29 Про затвердження Положення про шкільний 

громадський бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади 

 

Тетяна КРАЛЯ 

5хв 

30 Про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Краснокутська центральна районна 

лікарня» Краснокутської селищної ради на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням Краснокутської 

селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2631-

VІІІ  

Директор 

комунального 

некомерційного 

підприємства « 

Краснокутська 

центральна районна 

лікарня» 

Тамара ТКАЧУК 

5 хв 

31 Про внесення змін до Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Краснокутська 

центральна районна лікарня» Краснокутської 

 

Тамара ТКАЧУК 

3 хв 



селищної ради 

32 Про внесення змін до Програми розроблення 

містобудівної документації  Краснокутської 

селищної територіальної громади  на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням селищної ради від 12 

жовтня 2021 року № 2644-VІІІ 

Завідувач сектором 

містобудування, 

архітектури та 

будівництва 

Ірина ГУЗЕНКО 

3 хв 

33 Розроблення Детального плану території з 

складування та утилізації відходів за межами 

населеного пункту с.Костянтинівка на території 

Краснокутської селищної територіальної громади 

Богодухівського району Харківської області  

 

 

Ірина ГУЗЕНКО 

3 хв 

34 Про затвердження розпорядження 

Краснокутського селищного голови від 04 лютого 

2022 року № 37 «Про затвердження робочого 

проєкту «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 

(коригування)» 

 

 

 

Ірина ГУЗЕНКО 

3 хв 

35 Про затвердження рішення виконавчого комітету 

від 27.01.2022 року № 13 «Про присвоєння назви 

новій вулиці в смт Краснокутськ Краснокутської 

селищної територіальної громади Богодухівського 

району Харківської області» 

 

 

Ірина ГУЗЕНКО 

3 хв 

36 Про внесення змін до Програми розвитку культури 

та туризму  Краснокутської селищної 

територіальної громади  на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 12 

жовтня 2021 року № 2642-VІІІ 

Начальник відділу 

культури та туризму 

Вікторія В’ЮННИК 

3 хв 

37 Про внесення змін до рішення Краснокутської 

селищної ради від 26 січня 2021 року № 94-VІІІ 

«Про затвердження структури та штатної 

чисельності працівників закладів культури, що є 

об’єктами комунальної власності Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області» 

 

 

Вікторія В’ЮННИК 

3 хв 

38 Про створення комунального закладу 

«Краснокутський краєзнавчий музей» 

Вікторія В’ЮННИК 3 хв 

39 Про припинення діяльності шляхом ліквідації 

Червонопрапорського сільського клубу в селі 

Княжа Долина 

Вікторія В’ЮННИК 3 хв 

40 Про припинення діяльності шляхом ліквідації 

Бідилівського сільського клубу в селі Бідило 

Вікторія В’ЮННИК 3 хв 

41 Про внесення змін до рішення Краснокутської  Начальник 

фінансового 

5 хв 



селищної ради від 09 грудня 2021 року № 3265-

VIIІ «Про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та додатків до 

нього (зі змінами) 

управління 

Надія ПІСНА 

42 Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за 2021 рік 

 

Надія ПІСНА 

5 хв 

43 Про затвердження звіту про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади 

за 2021 рік 

 

Надія ПІСНА 

5 хв 

44 Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів 

Краснокутською селищною радою, її 

виконавчими органами, установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок 

бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади 

Начальник відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення  

Наталія ШВЕД 

3 хв 

45 Про прийняття  об’єктів державної власності у 

комунальну власність Краснокутської селищної 

територіальної громади Богодухівського району 

Харківської області 

Начальник відділу 

комунальної 

власності 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

46 Про прийняття у комунальну власність 

Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області громадського будинку 

– Слобідського будинку культури 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

47 Про передачу в оперативне управління 

громадського будинку – Слобідського будинку 

культури 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

48 Про надання попередньої згоди на прийняття у 

комунальну власність Краснокутської селищної 

територіальної громади нежитлової будівлі 

Краснокутської районної друкарні 

 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

49 Про надання згоди на прийняття із державної 

власності у комунальну власність Краснокутської 

селищної ради дороги понад МК р.Мерло 

 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

50 Про надання згоди на прийняття із державної 

власності у комунальну власність Краснокутської 

селищної ради автодороги до ГНС с.Мурафа 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

51 Про передачу екскаватора-навантажувача 

CUKUROVA 880S на праві господарського 

відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

52 Про передачу автомобіля вантажопасажирського 

БЕЛАВА 1201 на праві господарського відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

53 Про передачу комунального майна на праві 

господарського відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 



54 Про передачу грейдера на праві господарського 

відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

55 Про передачу автобуса ГАЗ 32213-418 на праві 

господарського відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

56 Про передачу комунального майна, яке 

використовується для забезпечення 

водопостачання та водовідведення, комунальному 

підприємству «ДОБРОБУТ» Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області на праві господарського 

відання 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

57 Про прийняття Краснокутською селищною радою 

Богодухівського району Харківської області 

комунального майна КП «Джерело» 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

58 Про надання згоди на зарахування вартості 

виконаних робіт на об’єкті «Реконструкція 

вуличного освітлення по вулиці Панаса Луньова в 

с.Пархомівка Краснокутського району Харківської 

області» 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

59 Про внесення змін до рішення XIV сесії 

VIII скликання від 12.10.2021 р. № 2646-VIII 

Наталія 

МАЛЯРЕНКО 

3 хв 

60 Про зміну категорії населеного пункту селище 

міського типу Краснокутськ на селище 

Краснокутськ 

Начальник відділу 

правового 

забезпечення Валерій 

САМІЛО 

3 хв 

61 Про надання матеріальної допомоги Селищний голова 

Ірина КАРАБУТ 

3 хв 

62 Про розгляд земельних питань ( 383 заяви) Начальник відділу 

земельних відносин 

Ірина БОРЯК 

 

63 Різне   

 


