
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХІІI сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

від  8  лютого   2018 року                             № 592 - VIІ 

«Про виконання Програми 

реформування і  розвитку житлово-

комунального господарства 

Комсомольської селищної ради  на 

2016 - 2017 роки» 

 

 

Відповідно до рішення ІV сесії Комсомольської  селищної ради VI 

скликання «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства  Комсомольської селищної ради на 2016-2017 

роки» від 25.12.2015 року  № 61 - VIІ  керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Комсомольська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання Програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства  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 № 592 - VІІ 

 

 Звіт  

про виконання Програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства  Комсомольської селищної ради  

за 2017 рік 
 

Відповідно до Програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства  Комсомольської селищної ради 

протягом 2017 року за бюджетні кошти було виконано наступні 

роботи: 

 Капітальний ремонт рубероїдних покрівель житлових будинків  -               

2 866 м2  на суму 1 828 388 грн., а саме: 

• Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 12 

по вул. Лермонтова - 828,5 м2 на суму 535 591 грн.; 

• Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 19 

по вул. Дружби (№ 48) - 1092,5 м2 на суму  696 132 грн.; 

• Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 4 

по вул. Спортивній (№ 28) - 695 м2   на суму 437 465грн. 

• Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку № 20 

по вул. Центральній в сел. Донець - 250 м2   на суму 159 200 грн. 

   

 Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків  -                    

1 354,5 м2  на суму  1 081 190 грн., а саме: 

• Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 17 по 

вул. Дружби (№47)  - 731,5 м2   на суму 557 544 грн.; 

• Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 8 по 

вул. Дружби (ДЩ-4) - 389 м2 320 714 грн. 

• Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку № 21 по 

вул. Центральній - 234 м2 202 932 грн. 

 

 Ремонт під’їздів житлових будинків на суму 563 025 грн., в т. ч.: 

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

суму 80 137 грн.; 

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

суму 209 259 грн. 



 Капітальний ремонт бетонного вимощення навколо житлових будинків 

на суму 384 373 грн., а саме: 

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

157 381 грн.; 

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

190 497 грн.; 

• навколо житлового будинку по вул. Привокзальна, 2,                    

сел. Донець  на суму 36 495 грн.; 

 

 Ізоляція внутрішньобудинкових інженерних мереж на суму                          

1 092 634 грн.; 

 придбано для гуртожитків  48 газових плит на суму 190 000 грн.; 

 поточний ремонт димоходів топочної Донецького ДНЗ на суму                         

36 895 грн.; 

 Придбання та встановлення вузлів обліку холодного водопостачання 

(ДНЗ № 1 ДНЗ № 3; ДНЗ № 7) на суму 26 800 грн.; 

 Придбано та встановлено вікна для ДНЗ № 7 на суму 75 450 грн.; 

 Поточний ремонт підвальних приміщень в ДНЗ № 3 на суму                

187 138 грн.; 

 Поточний ремонт м’якої покрівлі в ДНЗ № 1 на суму 191 081 грн.; 

 Капітальний ремонт фасаду, прибудови покрівлі, колон Палацу 

культури смт. Слобожанське на суму 298 521 грн. 

 Надані субвенції  районному бюджету для виконання наступних 

робіт: 

• поточний ремонт сходових клітин головного корпусу  КЗОЗ 

«Слобожанська міська лікарні» на суму 70 270 грн.; 

• поточний ремонт роздягалень та опалення спортивного залу 

Слобожанської гімназії  № 2  на суму 124 500 грн.; 

• капітальний ремонт покрівлі в Слобожанському ліцею № 1 на 

суму 691 519 грн.; 

• капітальний ремонт покрівлі Шебелинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

№ 1 на суму 346 099 грн.; 

• придбання світильників для Шебелинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів на 

суму 39 250 грн. 

 
Всього відповідно до Програми витрачено бюджетних коштів  -                       

7 227 133 грн. 

 

Секретар селищної ради                                                           Г.О.Куценко 


