
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХ сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
24 вересня 2019 року         № 1031 -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 пункту 22 статті 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 24 вересня 2019 р. № 266 

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, а саме:  

- до  розділу І «Фінансування по галузі освіта»:  

• у підрозділі «по загальному фонду КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» у п. 

17 внести зміни та доповнити  п. 35-42;  

• підрозділ «у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта»» 

доповнити п. 5;  

- до розділу ІІ «Фінансування по галузі культури»:  

• підрозділ «по загальному фонду КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» доповнити 

п. 6  

              грн. 

І  Фінансування по галузі освіта: 2 292 306,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0111010 «Надання дошкільної 

освіти»: 

2 147 063,00 

17 Видатки на відрядження 4200,00 

35 Придбання енергозберігаючих лампочок для ЗДО №4, 6   12689,00 

36 Придбання печатки для ЗДО № 4 380,00 

37 Придбання комп’ютерної техніки для ДНЗ (створення робочого місця 

бухгалтера) 

15135,00 

38 Перезарядка вогнегасників 6240,00 

39 Обслуговування системи протипожежного захисту в ДНЗ 8264,00 

40 Придбання програмного забезпечення  44766,00 

41 Оплата навчання на курсах цивільного захисту 508,00 

42 Оплата навчання у сфері публічних закупівель 15000,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду 0111010 «Дошкільна освіта» 145243,00 



5 Придбання комп’ютерної техніки для ДНЗ (створення робочого місця 

бухгалтера) 

56213,00 

ІІ Фінансування по галузі культури: 396 619,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0114060 «Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів» 

349 567.00 

6. Придбання плит OSB 19626,00 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


