
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХІІI сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

від  8  лютого   2018 року                             №  591 - VIІ 

«Про виконання Програми розвитку,  

енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради  на 

2016-2017 роки» 

 

 

Відповідно до рішення ІV сесії Комсомольської  селищної ради VI 

скликання «Про затвердження Програми розвитку, енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2016-2017 роки» від 25.12.2015 року  № 60 - VIІ  керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Комсомольська селищна 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку, енергозбереження 

та благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної 

ради за 2017 рік (додається) 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну 

комісію з питань промисловості, будівництва, аграрнопромислового  

комплексу, житлово-комунального господарства, земельних відносин 

та екології (голова  комісії Білевіч О.В.) 

 

 

Комсомольський 
селищний  голова                                                                      Д.М. Діхтяр 

 

 
Вик.                         ______________  Дубнюк  М.М. 

Юрисконсульт     ______________  Кривеженко В.В. 

Голова комісії       ______________   ____________ 



 

Додаток  

до рішення ХХХІІІ сесії   

VІІ скликання Комсомольської 

селищної ради  

від 08.02.2018 року № 91 - VІІ 

 
Звіт  

про виконання Програми розвитку  енергозбереження та 
благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної 

ради  за 2017 рік 
 

Відповідно до Програми розвитку  енергозбереження та 
благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної 
ради протягом 2017 року за бюджетні кошти було виконано наступні 
роботи: 

 Поточний ремонт доріг в смт. Слобожанське – 3250 м2 на суму                 

1 717 434  грн., а саме: 

• В’їзна дорога від Балаклійського шоссе -  135 м2  на суму  80 695 грн. 

• вул. Спортивна - 367 м2 на суму  186 999 грн. 

• Дорога від молокозаводу до вул. Пушкіна -  207 м2 на суму                                       

118 225 грн. 

• вул. Сергія Закори -  97 м2 на суму  50 374 грн. 

• вул.  Будівельна - 357 м2  на суму  191 224 грн. 

• вул.  Комунальна - 393 м2  на суму  195 410 грн. 

• вул.  Ломоносова - 257 м2 на суму  133 517 грн. 

• вул.  Маяковського - 127 м2  на суму  68 894 грн. 

• вул.  Миру - 95 м2  на суму  50 636 грн. 

• вул.  Культури - 94 м2  на суму   50 290 грн. 

• вул.  Шевченко - 133 м2  на суму   66 693 грн. 

• вул.  Горького - 98 м2  на суму   52 311 грн. 

• Дорога на 15 мікрорайоні навпроти  житлового будинку №76 - 370 м2 

на суму   196 988 грн. 

• вул.  Ціолковського - 400 м2  на суму   195 433 грн. 

• Дорога від Балаклійського шосе до вул. Енергетиків - 120 м2 на суму  

79 745 грн. 

 Будівництво під’їздної дороги у житловому кварталі № 15                           

смт. Слобожанське  - 1537 м2 на суму  1 495 600 грн. 

 Капітальний ремонт дороги по вул. Дружби - 3500 м2  на суму                  

1 492 540 грн.; 

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

суму 4 736 304 грн.; 

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

1 994 198 грн.; 



 Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг  в  смт. Слобожанське 

- 1900 м2 на суму 996 113 грн.; 

 Капітальний ремонт внутрішньо квартальних мереж вуличного 

освітлення десяти кварталів  смт. Слобожанське на суму 2 023 139 грн.; 

 Поточний ремонт вуличного освітлення на суму 150 288 грн.; 

 Придбання енергозберігаючих ламп для ДНЗ  на суму   12 184 грн.; 

 Будівництво гостьових автопарковок на території житлових кварталів                   

смт. Слобожанське 1 528 400 грн.; 

 Ремонт зелених насаджень на території центрального парку на суму 

121 750 грн.; 

 роботи з реконструкції зелених насаджень та елементів благоустрою 

на житлових територіях у кварталі № 14 смт. Слобожанське  на суму                    

1 493 018 грн.  

 реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій території в кварталі № 4 смт. Слобожанське на суму 

1 488 200 грн. 

 реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій території в кварталі № 16 смт. Слобожанське на суму 

1 492 000 грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій  території житлових кварталів с. Донець 997 500 грн. 

 поточний ремонт зелених насаджень на території с. Донець на суму 

99 000 грн. 

 придбання саджанців дерев та кущів на суму 149 700 грн. 

 ліквідація вогнищ карантинних рослин на суму 96 200 грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень вздовж Балаклійського шосе 

на території смт. Слобожанське на суму 987 000 грн. 

 будівництво монументально-декоративного обеліску загиблим 

воїнам - захисникам Вітчизни з переносом місця поховання у парку 

смт. Слобожанське на суму 704 692 грн. 

 Капітальний ремонт скульптури і огорожі вздовж вулиці Я. Мудрого 

на території центрального парку на суму 1 547 600 грн. 

 Реконструкція зелених насаджень та благоустрій на території 

кладовища смт. Слобожанське 1 590 721 грн. 

 будівельні роботи по об’єкту «Реконструкція мережі водовідведення 

по вул. Руднєва в с. Донець» на суму 4 451 704 грн. 

 

Всього відповідно до Програми витрачено бюджетних коштів  
-     31 365 285 грн. 

 
 

Секретар селищної ради                                                Г.О. Куценко  


