
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 25 квітня   2019 року                                                                № 921  - VIІ 
 

Про внесення змін та доповнень  

до додатку № 2 рішення XX  

сесії Комсомольської селищної  

ради VІІ скликання від 23 березня  

2017 року № 398-VІІ «Про затвердження 

Довгострокової  програми 

природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 

2017-2020 роки»  

 

 

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

в Україні» селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни  та доповнення до додатку Довгострокової програми 

природоохоронних  заходів Комсомольської селищної ради  на 2017-2020 роки 

«Напрями діяльності, завдання і заходи до Довгострокової програми 

природоохоронних  Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки» , а саме 

доповнити наступними пунктами: 

 
Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ № 

1147 від 

17.09.1996 

(зі 

змінами) 

Джерела 

фінансу 

вання 

Орієнтований обсяг фінансових 

ресурсів, тис.грн. 

у
сь

о
го

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

 1.1.5. 

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

реконструкції 

дощової 

(ливневої) 

каналізації, як 

частини 

Попередженн

я  

забруднення 

та ліквідація 

забруднення 

підземних вод 

п. 6 Бюджет 

селищно

ї ради 

(фонд 

ОНПС) 

100,00 
 

 100,00  



системи 

роздільної 

каналізації у 

селищі 

Слобожанське 

шляхом 

укладення 

лотків для 

відведення 

дощових вод  
 1.1.6. 

Реконструкція 

дощової 

(ливневої) 

каналізації, як 

частини 

системи 

роздільної 

каналізації у 

селищі 

Слобожанське 

шляхом 

укладення 

лотків для 

відведення 

дощових вод 

 

Попередженн

я  

забруднення 

та ліквідація 

забруднення 

підземних вод 

п. 6 Бюджет 

селищно

ї ради 

(фонд 

ОНПС) 

4000,00   2000,00 2000,00 

1.3 Роботи, 

пов’язані з 

поліпшенням  

технічного 

стану та 

благоустрою  

водойм 

1.3.1. 

Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації   

реконструкція та 

поліпшення 

технічного стану 

ставку, а також 

роботи з 

благоустрою 

прибережної 

захисної смуги, 

як частини 

водоохоронної 

зони ставка в 

сел.Донець 

 

Запобігання  

забруднення 

ґрунту та 

підземних 

водоносних 

горизонтів 

п. 9 Бюджет 

селищно

ї ради 

(фонд 

ОНПС) 

100,00   100,00  



 3.1.3. 

Розроблення 

проекту 

«Капітальний 

ремонт 

звичайних та 

лугових газонів, 

в зелених зонах               

смт. 

Слобожанське з 

виконанням 

заходів щодо 

запобігання 

інтродукції та 

поширення 

чужорідних 

видів рослин 

(амброзії та 

інших 

карантинних 

рослин)» 

 

Поліпшення 

екологічної 

ситуації 

 

 

 

 

 

 

п..47 Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

 

 

 

 

100,00 

   

 

 

100,00 

 

 3.1.3. 

Капітальний 

ремонт 

звичайних та 

лугових газонів, 

в зелених зонах               

смт. 

Слобожанське з 

виконанням 

заходів щодо 

запобігання 

інтродукції та 

поширення 

чужорідних 

видів рослин 

(амброзії та 

інших 

карантинних 

рослин) 

 

Поліпшення 

екологічної 

ситуації 

п.  47 

 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

 

2000,00   1000,00 1000,00 

 4.2.2.   

  

     

 

 

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. 

______________   ____________ 

     

 


