
Додаток 1 

до рішенням ХХХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 лютого 

2018 року № 576 - VIІ 

 

Звіт Комсомольського селищного голови за 2017 рік  

у тому числі про роботу виконавчих органів Комсомольської селищної 

ради  
 

Головним завданням над яким працював виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради, є максимальна реалізація інтересів 

територіальної громади в реальних політичних, економічних та соціальних 

умовах, в межах законодавства України. 

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. У 

порядок денний на засідання виконавчого комітету включався перелік питань, 

які визначають життєдіяльність громади. За звітний період було проведено 33 

засідання виконкому, на яких розглянуто 347 питань. В цілому було прийнято 

346 рішень з них 124 питання делегованих повноважень. 

Протягом 2017 року проведено 16 сесій селищної ради, де прийнято 223 

рішення, з  них 70 рішень по земельним питанням. 

  Державним реєстратором Комсомольської селищної ради було здійснено 

521 реєстрацію щодо нерухомого майна, та 90 реєстрацій щодо юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців. Уповноваженими особами по здійсненню 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання зареєстровано 484  осіб, знято з 

реєстрації1040  осіб, надано громадянам 9958 інших адміністративних послуг.  

 Важливе значення у роботі виконкому займають питання опіки та 

піклування. На території Комсомольської селищної ради всього зареєстровано 

16363 громадян з них 2738 дитини. Селищною радою ведеться облік дітей, які 

перебувають в складних та надзвичайних умовах:  

✓ дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування - 20 дітей з 

них:  

- в сім’ях опікунів виховується 17 дітей; 

- у дитячому будинку сімейного типу та прийомній сім’ї 

виховується 2 дитини; 

- в державних дитячих закладах – 1 дитина; 

✓ 16 сімей, які опинилися у складних життєвих умовах в них 

виховується 31 дитина. 

Надано матеріальну допомогу 98 громадянам на суму 204,3 тис. грн. 

 У селищній раді ведеться квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на 01.01.2018 року на квартирному обліку 

перебувають 64 осіб, 7 осіб мають право на першочергове забезпечення житла, 

5 осіб мають право на позачергове отримання житла. У 2017 році 1 сім’я  

учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 1 багатодітна сім’я  отримали 

житло.  

Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради здійснює 

повноваження по державній реєстрації актів цивільного стану громадян. За 

2017 рік було проведено реєстрацію 86 шлюбів (2016 р. – 98), видано 131 (2016 



р. -143) свідоцтв про народження дитини та 220 (2016 р. – 236) свідоцтв про 

смерть громадян. 

Торговельним та побутовим обслуговуванням жителі громади 

забезпеченні: на території селищної ради здійснюють роботу 153 підприємств 

торгівлі, 40 служб побуту, 14 підприємств громадського харчування, 9 – аптек 

та діє 1 ринок. 

За 2017 рік надійшло на адресу виконкому селищної ради 57 звернень (у 

2016 році - 50), з них колективних 34 звернень. У зверненнях громадяни  

найчастіше зверталися з питань роботи комунального господарства (44 або 

74,6%) та забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (8 або 

13,6%).  

Протягом 2017 року перебувало в оренді 46 об’єктів нерухомого майна, які 

належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради, з них:  укладено  14 нових договорів оренди нерухомого майна 

та  2 додаткові угоди про продовження дії договорів оренди нерухомого майна. 

6 договорів оренди було достроково розірвано за згодою сторін.   

Надходження від орендної плати у  2017 році становило 2825 тис. грн.. у 

тому числі до бюджету селищної ради надійшло 735 тис. грн.  (проти   681 тис. 

грн.  у 2016 р.), 100  тис. грн. до Слобожанського Палацу культури та 2089 тис. 

грн.. до КП «Комунальник». 

Від пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури при будівництві (реконструкції) об'єктів на території 

Комсомольської селищної  ради у 2017 році надійшло 24,2 тис. грн. 

 Продовжували свою дію протягом 2017 року - 21 регуляторний акт. 

Відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Комсомольської селищної ради на 2017 році було прийнято 4 регуляторних 

акти.   

Добровільне об’єднання громад 
 

У 2017 році Комсомольською селищною радою були проведені 

громадські слухання з питання «Про можливість добровільного об’єднання 

територіальних громад Комсомольської селищної ради, Лиманської 

Нижньобишкинської, Шелудьківської, Геніївської, Скрипаївської сільських 

ради в Слобожанську територіальну громаду з адміністративним центром у смт. 

Слобожанське», які відбулися 30 січня 2017 року у сел. Благодатне та сел. 

Донець та 31 січня 2017 року у смт. Слобожанське.  

Громадські слухання не підтримали добровільне об’єднання, але це 

питання не знято з порядку денного.  

 Зміївською районною робочою групою з підтримки та впровадження 

заходів з добровільного об’єднання територіальних громад була прийнята 

пропозицією щодо внесення змін до Перспективного плану формування 

територій Харківської області, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 991-р, а саме створення на 

території Зміївського району однієї Зміївської спроможної територіальної 

громади з адміністративним центром в м. Зміїв. Відповідно до  якого на 

території Зміївського району пропонувалося утворити одну Зміївську об’єднану 

територіальну громаду, замість двох, як це передбачено у Перспективному 

плані: Зміївською та Комсомольською. 



 Депутати Комсомольської селищної ради направили звернення до голови 

Харківської облдержадміністрації Світличної Ю. О. з проханням  не розглядати 

пропозицію Зміївської районної робочої групи. 

 Питання об’єднання складне та не просте, але у зв’язку із ситуацією, що 

склалася вимушені будемо знову вернутися до його обговорення. 

Бюджет 
 

До зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонд) селищної ради за 

2017 рік надійшло доходів у сумі 44 363 тис. грн., що на 6 171,1 тис. грн. менше 

ніж у 2016 році.  

До загального фонду бюджету надійшло доходів 29 189,6 тис. грн., або 

103,7 % від планових показників та на 2 266,3 тис. грн. менше ніж у 2016 році. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних надходжень складає  плата 

за майно (27,8 %), єдиний податок (18,7%), плата за розміщення тимчасово-

вільних коштів місцевих бюджетів (17%). 

Плати за землю надійшло 5 840,6 тис. грн., що складає 108,9 % від 

планових показників, та на 157,2 тис. грн. більше ніж у 2016 році. 

Отримано доходу від розміщення тимчасово-вільних коштів місцевих 

бюджетів у сумі 4 953,8 тис. грн., що на 4 978,4 тис. грн. менше ніж у 2016 році. 

Акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло 1 441,9 тис. грн.  що на 164,8 тис. грн. 

більше ніж у 2016 році. 

Єдиного податку надійшло 5 452,7 тис. грн., що на 207,8 тис. грн.  більше 

ніж у 2016 році. 

До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 15 173,3 тис. 

грн., що складає 147,1 % від планових показників  та на 3 904,8 тис. грн. менше 

ніж у 2016 році. Екологічного податку надійшло 13 614,1 тис. грн., що на 

3 423,2 тис. грн. менше ніж у 2016 році. 

Видатки по загальному фонду профінансовані на 87,7%, у тому числі по 

дошкільній освіті на 96 %, по житлово-комунальному господарству  на 86%,  по 

клубним закладам  на 90,8 %. 

Фінансування дошкільних закладів освіти та закладів  культури 

здійснюється  за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 

бюджетам місцевого самоврядування у 2017 році на утримання цих закладів з 

районного бюджету було виділено 8208 тис. грн., це було замало для 

нормального функціонування вказаних закладів, тому із селищного бюджету 

додатково профінансовані ці заклади на суму 4372,7 тис. грн.,  

Крім того з селищного бюджету була виділена субвенція районному 

бюджету у сумі 2 477,2 тис. грн., з них  надана допомога загальноосвітнім та 

медичним закладам, які фінансуються з районного бюджету, в тому числі:  

• поточний ремонт сходових клітин головного корпусу КЗОЗ 

«Слобожанська міська лікарні» на суму 70, 3 тис. грн.; 

• поточний ремонт роздягалень та опалення спортивного залу 

Слобожанської гімназії  № 2  на суму 120,1 тис. грн.; 

• капітальний ремонт покрівлі в Слобожанському ліцею № 1 на суму 658,7 

тис. грн.; 

• капітальний ремонт покрівлі Шебелинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  на суму 

346,1 тис. грн.; 



• придбання світильників для Шебелинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів на суму 

39,2 тис. грн., 

• придбання шкільних меблів для Слобожанського ліцею № 1 та 

Слобожанської гімназії № 2 на суму 198 тис. грн., 

• на придбання меблів, оргтехніки для Благодатської ЗОШ І-ІІ ст.. на суму 

41,2 тис. грн., 

- та інше. 

На жаль, райдержадміністрація не використала надану нами районному 

бюджету субвенцію  на ремонт дороги на ділянці від км 54 (АЗС «Маршал») до 

км 62+774 межа з Балаклійським районом в розмірі 925 тис. грн. та повернула 

назад, а дорога так і залишилася не відремонтована. 

Для забезпечення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для реагування 

на надзвичайні ситуації та виклику підрозділу протипожежної служби, на 

придбання форменого одягу для працівників 58 Державної пожежної 

рятувальної частини м. Зміїв  була виділена субвенція державному бюджету у 

сумі 45 тис. грн. 

Дошкільна освіта 
 

На території ради працюють 4 дошкільних навчальних закладів, 

комунальної власності та 1 ДНЗ Зміївської ТЕС, які відвідують 631 дитина, на 

сьогодні на території селищної ради відсутня черга на влаштування дітей до 

дитячого садочка. 

 Фінансування дошкільних навчальних закладів відповідно до 

бюджетного законодавства проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів 

з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. На утримання 4 

дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №1, ДНЗ №3, ДНЗ № 7 та Донецького 

ДНЗ ) з державного бюджету були виділені кошти у сумі 6979,9 тис. грн., що 

становило  72 % від потреби, тому селищна рада була вимушена виділити 

додаткові кошти з селищного бюджету на фінансування дошкільної освіті у 

розмірі 3559,3 тис. грн.. у тому числі на виплату працівникам ДНЗ  заробітної 

плати та на нарахування на неї – 1749,7 тис. грн. на придбання продуктів 

харчування – 435,3 тис. грн., на поточний ремонт приміщень ДНЗ – 460,5 тис. 

грн., на придбання метало пластикових вікон та ремонт відкосів у ДНЗ № 7 – 

143,7 тис. грн. (до речі у всіх садочках, які належать селищній раді  вікна 

замінені на металопластикові),  на поточний ремонт димоходів  у Донецькому 

ДНЗ – 36,9 тис. грн., на придбання м’якого інвентарю для ДНЗ – 129,3 тис. грн., 

на придбання посуду для ДНЗ – 57,7 тис. грн., на придбання меблів – 101,5 тис. 

грн., на проведення енергетичного аудиту ДНЗ № 7 – 15,1 тис. грн.. 
 

Культура 
 

У 2017 році на культурно-мистецькі заходи було виділено 202 тис. грн., 

фактично використано 181,6 тис. грн. було проведено 35 заходів, самими 

яскравими з яких були: святкування Масляної, Дня Перемоги, Дня селища, 

Святкування Дня працівників сільського господарства у сел. Донець,  ювілейні 

заходи до 20-річчя колективу спортивних бальних танців «Віват», ювілейні 

заходи до 25-річчя з Дня заснування колективу сучасного танцю «Анкор»  було 

проведено 1 міжнародний фестиваль, 1 міжнародне змагання та 5 фестивалів. 



Фінансування закладів культури відповідно до бюджетного законодавства 

також проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного 

бюджету бюджетам місцевого самоврядування, що складало 1585,9 тис. грн., 

або  71 % від потреби, тому з селищного бюджету на фінансування 

Слобожанського селищного Палацу культури додатково були виділені кошти у 

розмірі 1221,7 тис. грн. у тому числі на виплату працівникам заробітної плати 

та на нарахування на неї – 803,3 тис. грн. 

За кошти селищного бюджету у 2017 році був проведений капітальний 

ремонт фасаду, надбудови покрівлі та колон Слобожанського селищного 

Палацу культури на суму 298,5 тис. грн., були придбані театральні костюми на 

суму 16,0 тис. грн., обладнання (мікрофони, акустична система, конструкцій 

для нот та інше) на суму 61,4 тис. грн. 

Виконавчим комітетом у 2017 році було започатковане свято: День 

селища Донець, яке починаючи з цього року буде проводитися у сел. Донець у 

другу суботу червня. 

Спорт 
 

На підтримку громадської організації СК «Енергетик - Центренерго» у 2017 

році були виділені кошти в сумі 257,9 тис. грн., фактично використано 251,9 

тис. грн. Вперше із районного  бюджету на підтримку громадської організації 

були виділені кошти у сумі 46,2 тис. грн., які були використані громадською 

організацією для придбання спортивного інвентарю. 

Із селищного бюджету для участі в чемпіонаті Харківської області по 

футболу у 2017 році було витрачено 136 тис. грн., футбольною командою було 

проведено 20  ігор. На придбання спортивної форми та інвентарю були виділені 

кошти в розмірі 66,9 тис. грн. 

 Також були проведені: 

• турнір  з шахів та шашок, 

• бліц турнір з шахів присвячений Дню селища, 

- турніри з футболу серед ветеранів присвячені Дню Перемоги та на кубок 

Влада Корольова,  

- турнір з футболу присвячений Дню селища, 

- турнір з волейболу серед учнів шкіл селищної ради, 

- турнір по пляжному волейболу та футболу присвячений Дню молоді,  

• районна першість з волейболу «Слобожанський кубок», 

- відкрита першість з баскетболу «Слобожанський кубок». 

Були виділені кошти на проведення спортивних заходів для дитячої 

юнацької спортивної школи смт. Слобожанське в сумі 46,0 тис. грн.: для дітей 

були проведено 3 турніри з футболу, по 2-ої змагань з плавання та легкої 

атлетики.  

 Для придбання спортивного одягу та участі наших самбістів в 

міжнародних турнірах, чемпіонатах, кубках України по самбо громадській 

організації «Зміївська районна спортивна організація самбо» були виділенні 

кошти в розмірі 71,3 тис. грн.  

Земля 
 

Станом на 01.01.2018 р. по селищній раді укладено 147 договору оренди 

землі у тому числі: 



• з фізичними особами – 79 шт., 

• з юридичними особами – 68 шт. 

У 2017 році продано одну земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення площею 0,6252 га за ціною – 786,3 тис. грн. 

Розроблено та затверджено генеральний план сел. Донець для подальшого 

розширення меж населеного пункту. 

Розроблено 2 детальних планів території смт. Слобожанське, а саме:  

• детальний план території обмежений вул. С. Закори, вул. Лермонтова, 

вул. Ціолковського в смт. Слобожанське, 

• детальний план території 15 кварталу. 

У 2018 році планується: 

1. продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею 0,04 га, 

2. розроблення земельно – правової документації щодо розширення меж 

сел. Донець, 

3. розроблення нормативної грошової оцінки землі смт. Слобожанське. 
 

Житлово-комунальне господарство 
 

 Одним з найголовніших напрямків діяльності Комсомольської селищної 

ради залишається благоустрій населених пунктів, утримання житлових 

будинків та об’єктів соціальної сфери в належному санітарному стані, якісне 

забезпечення мешканців житлово-комунальними послугами. 

1. Для виконання робіт по житловому фонду та об’єктах соціальної сфери 

Комсомольської селищної ради протягом 2017 року було виділено  7 227,1 тис. 

грн. на: 

- капітальний ремонт рубероїдних покрівель житлових будинків - 2 866 м2  на 

суму 1 828, 4 тис. грн., а саме: 

• капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 12 по 

вул. Лермонтова - 828,5 м2 на суму 535,6 тис. грн.; 

• капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 19 по 

вул. Дружби (№ 48) - 1092,5 м2 на суму  696,1 тис. грн.; 

• капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 4 по 

вул. Спортивній (№ 28) - 695 м2   на суму 437, 5 тис.грн.; 

• капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 20 по 

вул. Центральній в сел. Донець - 250 м2   на суму 159,2 тис. грн. 

   

 капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків - 1 354,5 м2  на 

суму  1 081, 2 тис. грн., а саме: 

• капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 17 по 

вул. Дружби (№47)  - 731,5 м2   на суму 557, 5 тис.  грн.; 

• капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 8 по 

вул. Дружби (ДЩ-4) - 389 м2 на суму 320,7 тис. грн.; 

• капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 21 по 

вул. Центральній в сел. Донець - 234 м2 на суму 202,9 тис. грн. 

 ремонт під’їздів житлових будинків на суму 563 тис. грн., в т. ч.: 



• капітальний ремонт під’їзду № 4 по вул. Маяковського, 13 на суму 

80, 1 тис. грн.; 

• капітальний ремонт під’їзду № 1 по вул. Спортивна, 16 (86) на суму 

209,3 тис. грн. 

 капітальний ремонт бетонного вимощення навколо житлових будинків на 

суму 384, 4 тис. грн., а саме: 

• навколо житлового будинку по вул. Лермонтова, 29 на суму 157,4 тис. 

грн.; 

• навколо житлового будинку по вул. Спортивна, 14 на суму 190,5 тис. 

грн.; 

• навколо житлового будинку по вул. Привокзальна, 2, в сел. Донець на 

суму 36, 5 тис. грн. 

 ізоляцію внутрішньо будинкових інженерних мереж на суму  1 092, 6 тис. грн.; 

 придбання для гуртожитків  48 газових плит на суму 190 тис. грн.; 

2. Також було виділено бюджетні кошти в сумі 31 794, 8 тис. грн. на 

виконання робіт з  енергозбереження та благоустрою територій населених 

пунктів Комсомольської селищної ради: 

 поточний ремонт доріг в смт. Слобожанське – 3250 м2 на суму 1717,4 тис.  

грн., а саме: 

• в’їзна дорога від Балакліївського шоссе -  135 м2  на суму  80,7 тис. грн.; 

• вул. Спортивна - 367 м2 на суму  187 тис. грн.; 

• дорога від молокозаводу до вул. Пушкіна - 207 м2 на суму  118,2 тис. 

грн.; 

• вул. Сергія Закори -  97 м2 на суму  50,4 тис.грн.; 

• вул.  Будівельна - 357 м2  на суму  191,2 тис. грн.; 

• вул.  Комунальна - 393 м2  на суму  195,4 тис. грн.; 

• вул.  Ломоносова - 257 м2 на суму  133, 5 тис. грн.; 

• вул.  Маяковського - 127 м2  на суму  68, 9 тис. грн.; 

• вул.  Миру - 95 м2  на суму  50,6 тис. грн.; 

• вул.  Культури - 94 м2  на суму   50,3 тис. грн.; 

• вул.  Шевченко - 133 м2  на суму   66,7 тис. грн.; 

• вул.  Горького - 98 м2  на суму   52,3 тис. грн.; 

• дорога на 15 мікрорайон навпроти  житлового будинку №76 - 370 м2 на 

суму   197 тис. грн.; 

• вул.  Ціолковського - 400 м2  на суму   195,4 тис. грн.; 

• дорога від Балакліївського шосе до вул. Енергетиків - 120 м2 на суму  

79, 7 тис. грн.; 

 будівництво під’їздної дороги у житловому кварталі № 15 - 1537 м2 на 

суму  1 492,8 тис. грн.; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Дружби - 3500 м2  на суму  1 492,5 

тис. грн.; 

 капітальний ремонт тротуарів  в смт. Слобожанське - 6439,6 м2 на суму 

4 736,3 тис. грн.; 

 поточний ремонт тротуарів  в смт. Слобожанське - 4000 м2 на суму 

1 994,2 тис. грн.; 



 поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг в смт. Слобожанське - 

1900 м2 на суму 996,1 тис. грн.; 

 капітальний ремонт внутрішньо квартальних мереж вуличного освітлення 

десяти кварталів  смт. Слобожанське на суму 2 023,1 ти. грн.; 

 поточний ремонт вуличного освітлення на суму 150,3 тис. грн.; 

 будівництво гостьових автопарковок на території житлових кварталів 

смт. Слобожанське 1 413,1 тис. грн.; 

 ремонт зелених насаджень на території центрального парку на суму 

121,8 тис. грн.; 

 роботи з реконструкції зелених насаджень та елементів благоустрою на 

житлових територіях у кварталі № 14 смт. Слобожанське  на суму 

1 491,6 тис. грн.;  

 реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій території в кварталі № 4 смт. Слобожанське на суму 

1 365 тис. грн.; 

 реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій території в кварталі № 16 смт. Слобожанське на суму 

1 491,4 тис. грн. 

 поточний ремонт зелених насаджень на території житлових кварталів 

смт. Слобожанське н суму 199,5 тис. грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій  території житлових кварталів сел. Донець 997,5 тис. 

грн.; 

 поточний ремонт зелених насаджень на території с. Донець на суму 

99 тис. грн.; 

 придбання саджанців дерев та кущів на суму 199,2 тис. грн.; 

 придбання росади  квітів на суму 149,7 тис. грн.; 

 придбання малогабарітного автотранспортного засобу для КП 

«Донець» на суму 194,7 тис. грн.; 

 ліквідація вогнищ карантинних рослин на суму 96, 2 тис. грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень вздовж Балаклійського шосе на 

території смт. Слобожанське на суму 987 тис. грн. 

 будівництво монументально-декоративного обеліску загиблим воїнам - 

захисникам Вітчизни з переносом місця поховання у парку смт. 

Слобожанське на суму 784,8 тис. грн. 

 капітальний ремонт скульптури і огорожі вздовж вулиці Я. Мудрого на 

території центрального парку на суму 1 547,6 тис. грн.; 

 реконструкція зелених насаджень та благоустрій на території 

кладовища смт. Слобожанське 1 590,7 тис. грн.; 

 будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція мережі водовідведення по 

вул. Руднєва в сел. Донець» на суму 4 451,1 тис. грн. 

3. Також виконані наступні роботи на суму 15 609,9 тис. грн. 

 будівництво об’єкту «Будівництво оборотних систем виробничого 

водопостачання, а також системи послідовного і повторного 

використання води, в т.ч. води, що надходить від інших підприємств» на 

суму  10 960,1 тис. грн. 



 роботи з реконструкції напірних колекторів від КНС № 1 та КНС № 4 до 

очисних споруд з технічним переоснащенням    КНС № 1, КНС № 2, КНС 

№ 3, КНС № 4 сел. Донець на суму  2 629,4 тис. грн. 

 придбання трактору МТЗ-82 МК з відвалом та щіткою на суму 535, 9 тис. 

грн. 

 капітальний ремонт приміщень виконкому Комсомольської селищної 

ради на суму 1 484, 6 тис. грн. 
 

Пріоритетні напрями роботи на 2018 рік  
 

- розпочати реконструкцію полігону по захороненню ТПВ з будівництвом 

сміттєспалювального заводу, лінії сортування ТПВ та ділянки 

складування в смт. Слобожанське; 

- реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору та по 

вулицям: Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, Вишнева, Дружби, 

Гагаріна, Ювілейна  в сел. Донець; 

- реконструкція елементів благоустрою в житлових кварталах смт. 

Слобожанське; 

- утеплення інженерних мереж в житлових будинках; 

- капітальний ремонт фасадів гуртожитків смт. Слобожанське; 

- капітальний ремонт аварійних житлових будинків; 

- капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг в смт. Слобожанське; 

- підтримка на розвиток культури та спорту; 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- створення детальних планів територій для розвитку підприємницької 

діяльності та перспективного розвитку смт. Слобожанське та сел. Донець. Це 

дасть змогу  приймати участь в українських, міжнародних конкурсах та грантах 

та залучити інвесторів для розвитку нашої території. 
 

Проблемні питання 
 

- розпаювання землі колишнього радгоспу «Благодатний»; 

- ремонт доріг на території Комсомольської селищної ради по 

Балаклійському шосе та від Балаклійського шосе до сел. Донець та  сел. 

Благодатне; 

- будівництво обвідного каналізаційного колектору та КНС в  смт. 

Слобожанське; 

- забезпечення мобільним зв’язком в сел. Донець та  сел. Благодатне; 

 пожежна безпека, охорона правопорядку; 

 медичне забезпечення мешканців громади у зв’язку з реформуванням 

системи охорони здоров’я. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова       Д.М. Діхтяр 


