
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

25 квітня 2019 р.         № 917-VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до  Заходів 

на 2019 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 сесії Комсомольської селищної ради змін та доповнень до Заходів 

на 2019 рік до Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 23 квітня 2019 р. № 133 Комсомольська 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Заходів на 2019 рік до Програми 

соціально-економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки, затверджених рішенням ХLІХ  сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання від  31 січня 2019 року №  865 – VIІ, 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 LІІІ сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 
25.04.19 № 917 - VIІ 

Заходи на 2019 рік  до Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської селищної 

ради на 2016 - 2019 роки 

№ з/п Зміст заходу Сума, грн. 

І  Фінансування по галузі освіта: 1038417,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта»: 974811,00 

1.  Проведення енергоаудиту в ДНЗ № 3 14984,00 

2.  Виготовлення проектно-кошторисної документації з встановлення 

лічильника газу з дистанційною передачею даних в ДНЗ № 1 

27000,00 

3.  Проведення геодезичної зйомки земельної  ділянки по вул. Я.Мудрого 

(ДНЗ № 1) 

9800,00 

4.  Проведення  лабораторних досліджень по ДНЗ  7015,00 

5.  Проведення медичних оглядів працівників ДНЗ 9368,00 

6.  Проведення дератизаційних, дезінсекційних заходів в ДНЗ 9063,00 

7.  Сплата адміністративного збору за внесення змін до записів Єдиного 

Державного реєстру(нова редакція статутів  ДНЗ) 

2320,00 

8.  Придбання миючих  засобів для ДНЗ 49625,00 

9.  Придбання щиту пожежного для Донецького ДНЗ  3500,00 

10.  Виконання профілактичних вимірів в електроустановках будівель та споруд 17340,00 

11.  Виконання функцій особи відповідальної за електрогосподарство та технічне 

обслуговування електроустановок і мереж електропостачання будівель та 

споруд 

29400,00 

12.  Оплата добових та проїзду на курсах підвищення кваліфікації пед. 

працівників 
5429,00 

13. Поточний ремонт мотора SPRUT 1 в ДНЗ № 1  5294,00 

14. Технічне обслуговування газового обладнання 12570,00 

15. Монтаж системи пожежної сигналізації в ДНЗ  459291,00 

16. Придбання протигазів для ДНЗ  31418,00 

17.  Видатки на відрядження 1440,00 

18. Придбання посуду для Слобожанського ДНЗ № 3 45515,00 

19. Придбання м’якого інвентарю для ДНЗ 49800,00 

20.  Поточний ремонт системи опалення ДНЗ № 1 184281,00 

21. Оплата екологічного податку по Донецькому ДНЗ 358,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта» 63606,00 
1. Проведення  державної експертизи робочого проекту «Капітальний 

ремонт будівлі Слобожанського ДНЗ (ясла-садок) № 7 «Колосок» 

16032,00 

2. Придбання електричних плит для ДНЗ № 1 47574,00 
 

Фінансування по галузі культури: 375493,00 

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

клуби та інші заклади клубного типу» 

328441,00 

1. Фінансування міні-проекту, що переміг у обласному конкурсі міні – 

проектів «Разом у майбутнє» - поточний ремонт стін, стелі 

танцювального залу Слобожанського Палацу культури 

275306,00 

2. Придбання акустичного кабелю, мікрофонного шнуру, двоканального 

кросоверу 

5553,00 

3. Приєднання до електричних мереж клубу с. Донець 26698,00 

4. Підключення  електроустановок до електричних  мереж АТ 

«Харківобленерго» 

884,00 

5. Поточний ремонт цоколю та відмостки клубу с. Донець 20000,00 

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

культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

47052,00 

1. Придбання триполосної акустичної системи, підсилювача потужності 

НА-500 

47052,00 

Секретар Комсомольської селищної ради     Г.О.Куценко 


