
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LVІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

25 липня 2019 року        № 1001-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 липня 2019 р. № 199 

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, а саме внести зміни до  розділу І «Фінансування по галузі освіта»  доповнити 

підрозділ «по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта» пунктами 27- 32 та 

доповнити підрозділ  « по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта» пунктом 4 

наступного змісту:                                                                                                                  грн. 

І  Фінансування по галузі освіта: 1764351,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта»: 1675321,00 

27  Придбання  посуду  46755,00 

28 Поточний ремонт ганків ДНЗ № 3 157850,00 

29 Придбання  віконного блоку з ПВХ для ДНЗ № 1 6850,00 

30 Придбання меблів для ДНЗ № 1  30850,00 

31 Придбання  продуктів харчування 365866,00 

32 Поточний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ № 7 20668,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта» 89030,00 

4 Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ДНЗ 18452,00 

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 

 

 

 

 


