
Україна 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

  Від 27  вересня  2018 року                                         № 772 - VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до 

додатку № 2 рішення XІX сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання від 23 лютого 2017 року                   

№ 380-VІІ «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Комсомольської  селищної ради на 

2017-2018 роки» 

 

 Відповідно до п. 22 статті  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради «Про подання на затвердження Комсомольської селищної ради 

змін та доповнень до додатку № 2 рішення XІX сесії Комсомольської селищної 

ради VІІ скликання від 23 лютого 2017 року  № 380-VІІ «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Комсомольської 

селищної ради на 2017-2018 роки» від 25.09.2018 року  № 283 та згідно з 

листами  КП «Донець» від 20.09.2018р. № 143, від 22.08.2018р. № 127, від 

21.09.2018 року № 145, від 24.09.2018 № 146  Комсомольська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 рішення  XIX сесії 

Комсомольської селищної  ради VІІ скликання від 23 лютого 2017 року            

№ 380-VІІ «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Комсомольської селищної ради на 2017-2018 

роки», а саме доповнити наступними пунктами: 



 

№ п/п 
Напрямки фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Одержувач 

фінансової 

підтримки 

Обсяги фінансування грн. 

Всього: 
2017  

рік 

2018  

рік 

8 Виплата заборгованості по 

заробітній платі перед 

робітниками КП «Донець» за 

червень  -  серпень 2018 року 

КП «Донець» 303165,00 
 

303165,00 

9 Розробка проектно-кошторисної 

документації та встановлення 

лічильника холодної води в 

житловий будинок № 4 по                 

вул. Молодіжній, сел. Донець 

КП «Донець» 23200,00  23200,00 

10 Оплата навчання працівників з 

питань охорони праці та техніки 

безпеки на підприємстві 

КП «Донець» 3150,00  3150,00 

11 Придбання лопати-відвалу ЛВН-

2,5 на трактор МТЗ 

КП «Донець» 23500,00  23500,00 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з     питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності,  соціального 

захисту праці, торгівлі, громадського харчування та  сфери  послуг 

(голова комісії   Сілаєва В.А.) 
 

 

Комсомольський   

селищний голова                         Д.М. Діхтяр 

 

 

 

Вик.                         ______________  Дубнюк  М.М. 

Юрисконсульт     ______________  Кривеженко В.В. 

Голова комісії       ______________   ____________ 

 

 


