
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХVІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

26 квітня  2018 року        № 675 - VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до  Заходів 

на 2018 рік до Програми соціально-

економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016 - 2019 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішення ІV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ скликання «Про 

затвердження Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016 - 2019 роки» від 25 грудня 2015 року № 57 – VІІ, рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про подання на 

затвердження Комсомольської селищної ради змін та доповнень до Заходів на 

2018 рік до Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 24 квітня 2018 р. № 150 Комсомольська 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Заходів на 2018 рік до Програми соціально-

економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки, 

виклавши їх в новій редакції  (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення ХХХVІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради  VIІ 

скликання від 26 квітня 2018 року № 

675 – VIІ 

 

Заходи 

на 2018 рік  до Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016 – 2019 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Сума, грн. 

І  Фінансування по галузі освіта: 1 489 142,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна 

освіта»: 

1359242,00 

1.  Заробітна плата  652675,00 

2.  Нарахування на заробітну плату 137137,00 

3.  Придбання миючих засобів, серветок, скребків 34921,00 

4.  Придбання праски для ДНЗ № 3 1599,00 

5.  Послуги банку 750,00 

6.  Видатки на відрядження 8820,00 

7.  Обробка вогнетривким  розчином дерев’яних конструкцій 

горища  будівлі ДНЗ № 3 

33570,00 

8.  Обробка вогнетривким  розчином дерев’яних конструкцій 

горища  будівлі Донецького ДНЗ  

88946,00 

9.  Перевірка  точок обліку  та пломбування кіл обліку у ДНЗ 

№ 7 

1629,00 

10.  Поточний ремонт теплового вузла у ДНЗ № 3 16804,00 

11.  Поточний ремонт овочесховище ДНЗ № 1 198970,00 

12.  Технічне обслуговування систем газопостачання в ДНЗ № 

1 та Донецькому ДНЗ 

9589,00 

13.  Технічне обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання будівель та споруд ДНЗ 

24780,00 

14.  Профілактичні виміри в електроустановках будівель та 

споруд ДНЗ  

14454,00 

15.  Придбання пожежного щита в комплекті з інвентарем та 

ящиком піску 

3500,00 

16.  Послуги зв’язку  401,00 

17.  Дератизація, дезінсекція  9063,00 

18.  Проходження медичних оглядів 9368,00 

19.  Лабораторні  дослідження 7015,00 

20.  Придбання роз’ємну живлення для ноутбуку та блоку 

живлення для ДНЗ № 7 

1406,00 

21.  Розробка  проектно-кошторисної документації 

встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ 

89845,00 



22.  Виготовлення проектно-кошторисної документації  

встановлення вузла обліку дистанційної передачі даних  в 

ДНЗ № 1 (10000,00), технічні вимоги (20000,00), 

експертиза проекту (2000,00)  

14000,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна 

освіта» 

129900,00 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт будівлі  ДНЗ № 7 » 

(73000,00), авторський нагляд (20300,00), технічний нагляд 

(30000,00) 

123300,00 

2  Придбання морозильної камери для ДНЗ «Донецький» 6600,00 

ІІ. Фінансування по галузі культури: 416282,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0104090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

391082,00 

1. Заробітна плата 260151,00 

2. Нарахування на заробітну плату 130931,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0104090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

25200,00 

1 Придбання інформаційних щитів 25200,00 

ІІІ. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів 

25000,00 

1. Надання субвенції з селищного бюджету державному 

бюджету на фінансування 58-й Державної пожежно-

рятувальної частини м. Зміїв ГУДСНС України у 

Харківській області на придбання пально-мастильних 

матеріалів 

25000,00 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради                                            Г.О.Куценко 


