
Додаток 1 

до рішенням ХLІХ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 31 січня 

2019 року № 850 -VIІ 

 

Звіт Комсомольського селищного голови за 2018 рік 

у тому числі про роботу виконавчих органів Комсомольської селищної 

ради  
 

Виконавчим комітетом у 2018 році проведено 28 засідань, на яких 

розглянуто 397 питань. В цілому було прийнято 395 рішень з них 168 питань по 

делегованих повноваженнях. 

Протягом 2018 року проведено 15 сесій селищної ради, де прийнято 273 

рішення. 

 Державним реєстратором Комсомольської селищної ради було здійснено 

353 реєстрацій щодо нерухомого майна (у 2018 р. - 521) та надано 30 

інформаційних довідок, здійснено 86 реєстрацій щодо юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців (у 2017 р. - 90) та надано 26 інформаційних 

довідок. Уповноваженими особами по здійсненню реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання зареєстровано 790 осіб (у 2017 - 484), знято з реєстрації 909 

осіб (у 2017-1040). 

 Важливе значення у роботі виконкому займають питання опіки та 

піклування. На території Комсомольської селищної ради всього зареєстровано 

16169 громадян (2017 р. - 16363) з них 2710 дітей. Селищною радою ведеться 

облік дітей, які перебувають в складних та надзвичайних умовах:  

✓ дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування - 17 дітей з 

них:  

- в сім’ях опікунів виховується 14 дітей; 

- у дитячому будинку сімейного типу та прийомній сім’ї 

виховується 2 дитини; 

- в державних дитячих закладах – 1 дитина; 

✓ 14 сімей, які опинилися у складних життєвих умовах в них 

виховується 29 дітей. 

Надано матеріальну допомогу 102 громадянам на суму 142,4 тис. грн. 

 У селищній раді ведеться квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на 01.01.2019 року на квартирному обліку 

перебувають 64 особи, 10 осіб мають право на першочергове забезпечення 

житла, 5 осіб мають право на позачергове отримання житла. У 2018 році 2 сім’ї 

отримали житло (1 - особа числа дітей позбавлених батьківського піклування  

та 1 сім’я мешканці ветхих та аварійних будинків). У 2018 році до комунальної 

власності територіальної громади передані 2 квартири, які куплені за державні 

кошти під соціальне житло, яке отримали особи з числа дітей - сиріт та 

позбавлених батьківського піклування. 

Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради здійснює 

повноваження по державній реєстрації актів цивільного стану громадян. За 

2018 рік було проведено реєстрацію 69 шлюбів (2017 р. - 86, 2016 р. – 98), 

видано 114  свідоцтв про народження дитини (2017 р. - 131, 2016 р. - 143) та 218 

свідоцтв про смерть громадян (2017 р. - 220, 2016 р. – 236). 



Торговельним та побутовим обслуговуванням жителів громади 

забезпечують приватні підприємства та підприємці: на території селищної ради 

здійснюють роботу 153 підприємств торгівлі, 40 служб побуту, 14 підприємств 

громадського харчування, 9 – аптек та діє 1 ринок. 

За 2018 рік надійшло на адресу виконкому селищної ради 99 звернень (у 

2017 році - 59), з них колективних 32 звернень. У зверненнях громадяни  

найчастіше зверталися з питань роботи комунального господарства (66 або 

67%) та забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (11 або 

11 %).  

Протягом 2018 року було проведено 7 конкурсів щодо передачі в оренду 

комунального майна. На конкурсних засадах укладено - 10 договорів оренди 

комунального майна, 2 додаткові угоди щодо продовження дії договорів оренди 

та 7 договорів оренди поза конкурсом з бюджетними установами. На даний час 

діє - 39 договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради.   

Надходження від орендної плати у 2018 році склали  2873 тис. грн. (2017 р. -  

2825 тис. грн.), до бюджету селищної ради надійшло 663 тис. грн., до Палацу 

культури - 82 тис. грн., до КП «Комунальник» - 2127 тис. грн. 

У 2018 році було проведено 4 конкурси по визначення суб’єктів оціночної 

діяльності щодо проведення незалежної оцінки комунального майна для 

подальшої передачі в оренду та визначення орендної плати. Було проведено 

оцінку 10-ти нежитлових приміщень. 

У 2018 році було продовжено дію 2-х Дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами на території населених пунктів Комсомольської селищної ради та  

укладено 2 договори на тимчасове користування місцями для розташування 

рекламних засобів. Всього діє 5 Дозволів на розміщення зовнішньої реклами. У 

2018 році до селищного бюджету від реклами надійшло 2 тис. грн. (стільки ж у 

2017 році). 

Продовжували свою дію протягом 2018 року - 22 регуляторний акт. 

Відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Комсомольської селищної ради на 2018 році було прийнято 1 регуляторний 

акти.  Також у 2018 році без проведення регуляторного акту, відповідно до 

Податкового кодексу України, були встановлені місцеві податки та збори на 

2019 рік, а саме: 

- встановлені ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

- встановлені ставки єдиного податку; 

- транспортний податок; 

- встановлені ставки та пільги із сплати земельного податку 

Від пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури при будівництві (реконструкції) об'єктів на території 

Комсомольської селищної  ради у 2018 році надійшло 35,3 тис. грн. (у 2017 р. -

24,2 тис. грн.) 

Бюджет 

До зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонд) селищної ради за 

2018 рік надійшло доходів у сумі 60259,8 тис. грн. (2017 р. - 44363 тис. грн.), 

що на 15896,8 тис. грн. більше ніж у 2017 році.  



До загального фонду бюджету надійшло доходів 33210 тис. грн. (у 2017 р. 

- 29189,6 тис. грн.), або 102,9 % від планових показників та на 4020,4 тис. грн. 

більше ніж у 2017 році. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних 

надходжень складає плата за майно - 43,5 % (у 2017 р. - 27,8 %), єдиний 

податок - 34,4% (у 2017 р. - 18,7%), плата за розміщення тимчасово-вільних 

коштів місцевих бюджетів 10,3 % (у 2017 р - 17%). 

Плати за землю надійшло 6224,3 тис. грн. (у 2017 р. - 5840,6 тис. грн.), що 

складає 102 % від планових показників, та на 383,7 тис. грн. більше ніж у 2017 

році. 

Отримано доходу від розміщення тимчасово-вільних коштів місцевих 

бюджетів у сумі 2278 тис. грн. (у 2017 р. - 4953,8 тис. грн.), що на 2675,8 тис. 

грн. менше ніж у 2017 році. 

Акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло 1778,5 тис. грн. (у 2017 р. - 1 441,9 тис. 

грн.),  що на 336,6 тис. грн. більше ніж у 2017 році. 

Єдиного податку надійшло 7585,3 тис. грн. ( у 2017 р. - 5 452,7 тис. грн.), 

що на 2152,6 тис. грн.  більше ніж у 2017 році. 

До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 27050 тис. грн. 

(у 2017 р - 15173,3 тис. грн.), що складає 236,1 % від планових показників  та на 

11876,7 тис. грн. більше ніж у 2017 році. Екологічного податку надійшло 

25969,5 тис. грн. (у 2017 р. - 13614,1 тис. грн.), що на 12355,2 тис. грн. більше 

ніж у 2017 році. 

Видатки по загальному фонду профінансовані на 91,2 %, у тому числі по 

дошкільній освіті на 95 %, по житлово-комунальному господарству  на 90 %,  

по клубним закладам  на 98,1 %. 

Фінансування дошкільних закладів освіти та закладів  культури 

здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 

бюджетам місцевого самоврядуванняу 2018 році на утримання цих закладів з 

районного бюджету було виділено 10860,5 тис. грн. (у 2017 р. – 8208 тис. грн.), 

це було замало для нормального функціонування вказаних закладів, тому із 

селищного бюджету додатково профінансовані ці заклади на суму 2510,4 тис. 

грн. 

Крім того з селищного бюджету була виділена субвенція районному 

бюджету у сумі 1293,3 тис грн. (у 2017 р. - 2 477,2 тис. грн.), з них  надана 

допомога загальноосвітнім та медичним закладам, які фінансуються з 

районного бюджету, в тому числі на:  

• капітальний ремонт спортивної зали Слобожанського ліцею № 1 на суму 

739,3 тис. грн.; 

• на проведення капітального ремонту приміщення актової зали КЗ 

«Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на суму 197,2 тис. грн.; 

• на придбання шкільних дошок для КЗ «Благодатська ЗОШ І-ІІ ступенів» 

на суму 8,7 тис. грн.; 

• на придбання палатного пересувного концентратора кисневого для КЗОЗ 

«Слобожанська міська лікарні» на суму 56 тис. грн.; 

• на придбання комп’ютерної техніки для амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини  на суму 200 тис. грн.; 

• на пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом у Зміївському районі на 2018 рік на суму 91 тис. грн. 



Виділена субвенція державному бюджету у сумі 56,4 тис. грн., у т.ч.: 

• для забезпечення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для 

реагування на надзвичайні ситуації та виклику підрозділу 

протипожежної служби (58 Державної пожежної рятувальної 

частини м. Зміїв) – 25 тис. грн.; 

• на придбання багатофункціональних пристроїв, шредера та крісел 

офісних для відділу поліції – 31,4 тис. грн. 
 

Дошкільна освіта 
 

На території ради працюють 4 дошкільних навчальних закладів, 

комунальної власності та 1 ДНЗ Зміївської ТЕС, які відвідують 608 дітей (у 

2017 - 631), на сьогодні на території селищної ради відсутня черга на 

влаштування дітей до дитячого садочка. 

 На утримання 4 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ № 1, ДНЗ № 3, 

ДНЗ № 7 та Донецького ДНЗ ) з державного бюджету були виділені кошти у 

сумі 8908,2 тис. грн., (у 2017 р – 6979,9 тис. грн.) що становило  84% від 

потреби (у 2017 р. - 72 %), тому селищна рада була вимушена виділити 

додаткові кошти з селищного бюджету на фінансування дошкільної освіті у 

розмірі 1885,8 тис. грн. (у 2017 р. – 3231,1 тис. грн.) у тому числі на виплату 

працівникам ДНЗ  заробітної плати та на нарахування на неї – 867,5 тис. грн. 

 У 2018 році на виготовлення  проектно-кошторисної документації  по 

капітальному ремонту будівлі ДНЗ № 7 та на його експертизу було  виділено 

88,9 тис. грн.,  також було придбано: 

- морозильну камеру для Донецького ДНЗ  на суму 6,6 тис. грн.,  

- пральну машину для ДНЗ № 7 на суму 13,7 тис. грн., 

- кухонну витяжку та насос SPRUT для ДНЗ № 1 на суму 57,5 тис. грн. 

Були виконані наступні роботи : 

- обробка вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищ будівлі 

Донецького ДНЗ та ДНЗ № 3 на суму 122,5 тис. грн.; 

- поточний ремонт теплового вузла у ДНЗ № 3 на суму 16,8 тис. грн.; 

- поточний ремонт будівлі сараю з підвалом ДНЗ № 1 на суму 199 тис. грн. 

У 2018 році в обласному конкурсі «Разом у майбутнє» взяли участь 10 

громадських організацій Комсомольської селищної ради, дві з них отримали 

перемогу, це батьківські комітети ДНЗ № 1 та ДНЗ № 7. У результаті реалізації 

проекту для: 

- ДНЗ № 1 були придбанні дитячі майданчики  на суму 208,6 тис. грн., у т.ч. 

фінансування селищного бюджету - 93,9 тис. грн.; 

- ДНЗ № 7 - м’які модулі для облаштування  ігрової кімнати на суму 52,7 тис. 

грн., у т.ч. селищний бюджет – 26,3 тис. грн. 
 

Культура 
 

У 2018 році на культурно-мистецькі заходи було витрачено 151,8 тис. грн. 

було проведено ряд заходів, самими яскравими з яких були: святкування 

Масляної, Дня Перемоги, Дня селищ Донець та Слобожанське, Новорічних 

свят, ювілейні заходи до 20-річчя ансамблю естрадної пісні «Ластівка»», 

ювілейні заходи до 15-річчя НОНІ «Реприза»,  було проведено 1 міжнародний 

фестиваль, 1 міжнародне змагання та 5 фестивалів. 



Фінансування закладів культури відповідно до бюджетного законодавства 

також проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного 

бюджету бюджетам місцевого самоврядування, що складало 1952,3 тис. грн. (у 

2017 р. - 1585,9 тис. грн.)., або 72 %  від потреби (у 2017 р. - 71 %), тому з 

селищного бюджету на фінансування Слобожанського селищного Палацу 

культури додатково були виділені кошти у розмірі 768,3 тис. грн. (у 2017 р. – 

1141 тис. грн.) у тому числі на виплату працівникам заробітної плати та на 

нарахування на неї – 488,7 тис. грн.  

За кошти селищного бюджету у 2018 році був проведений поточний 

ремонт цоколю  та відмостки клубу сел. Донець на суму 180 тис. грн., були 

придбані прапорні клумби  з флагштоками та прапорами на суму 45 тис. грн., 

обладнання (підсилювач потужностей) на суму 16,4 тис. грн. 
 

Спорт 
 

На підтримку громадської організації СК «Енергетик - Центренерго» у 2018 

було витрачено 312,2 тис. грн. 

Із селищного бюджету для участі в чемпіонаті Харківської області по 

футболу у 2018 році було виділено 143,5 тис. грн., футбольною командою було 

проведено 20  ігор., для участі у Зимовому Чемпіонату Харківської області з 

футболу – 39,8 тис. грн. (10 ігор), для участі у Турнірі  серед ветеранів  пам’яті 

Резенкіна С.В. - 25,1 тис. грн. (7 ігор). Крім того було проведено: 

• першість селища з шахів та шашок, 

• відкритий турнір з шахів та шашок присвячений Дню селища, 

- турнір з футболу серед ветеранів присвячений Дню Перемоги,  

- турнір футболу присвячений Дню селища, 

- турнір з волейболу присвячений Дню селища, 

- турнір з футболу серед ветеранів на кубок Влада Корольова, 

- турнір з волейболу серед учнів шкіл селищної ради, 

- турнір по пляжному волейболу та футболу присвячений Дню молоді,  

• районна першість з волейболу «Слобожанський кубок», 

• ІІІ турнір по волейболу серед 40+, 

• відкрита першість з баскетболу «Слобожанський кубок». 

Були виділені кошти на проведення спортивних заходів для дитячої 

юнацької спортивної школи смт. Слобожанське в сумі 44,0 тис. грн.: для дітей 

були проведено 6 змагань з футболу,  плавання та легкої атлетики. 

 Для участі наших самбістів в міжнародних турнірах, чемпіонатах,кубках 

України по самбо громадській організації «Зміївська районна спортивна 

організація самбо» були виділенні кошти в розмірі 48,4 тис. грн., крім того з  

районного бюджету були виділені кошти на придбання матів-татамі та 

борцівського килима на суму 136 тис. грн. 
 

Земля 
 

Здійснено продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення загальною площею 0,0140 га на суму 48, 8 тис. грн. 

У 2018 році було розпочато та закінчено роботи з виготовлення технічної 

документація з нормативної грошової оцінки земель смт. Слобожанське. 



За 2018 рік було укладено 9 нових договорів оренди земельних ділянок, 

та 11 додаткових угода про продовження дій договорів оренди земельних 

ділянок. 

Надходження коштів до селищного бюджету по орендній платі за землю 

за 2018 рік склали від: 

- юридичних осіб –1 млн. 903  тис. грн. (у 2017 році – 1 млн. 481 тис. грн.); 

- фізичних осіб – 722, 6 тис.  грн. (у 2017 році – 595,5 тис. грн.). 
 

Житлово-комунальне господарство 
 

 На території Комсомольської селищної ради зареєстровано 10 ОСББ, в 

управлінні яких перебуває 67 житлових будинки, 3 ЖБК, в управлінні яких 

перебуває 3 житлових будинки, 3 житлових будинки знаходяться в управлінні 

Зміївської ТЕС,  комунальне підприємство «Комунальник», в управлінні якого 

знаходяться 84 будинки, з них 80 житлових будинків, а також комунальне 

підприємство «Донець», яке забезпечує мешканців сел. Донець питною водою 

та здійснює водовідведення. 

Комсомольською селищною ради протягом 2018 року було виділено  

3 939 тис. грн. на виконання наступних робіт по житловому фонду та об’єктах 

соціальної сфери на: 

1. капітальний ремонт рубероїдних покрівель житлових будинків 1610 

м2  на суму 1 062  тис. грн., а саме: 

• житлового будинку № 2 по вул. Енергетиків - 450 м2 на суму 311,2 

тис. грн.; 

• житлового будинку № 4 по вул. Енергетиків - 450 м2 на суму 311,2 

тис. грн.; 

• житлового будинку № 8 по вул. Ярослава Мудрого - 710 м2 на суму 

440 тис. грн.; 

2. капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків  - 2 104 

м2на суму  1727 тис. грн., а саме: 

• житлового будинку № 3 по вул. Миру - 661 м2   на суму 651,9 тис. грн.; 

• житлового будинку № 13 по вул. Миру - 663 м2 на суму 652,9 тис грн.; 

• житлового будинку № 7 по вул. Енергетиків - 110 м2  на суму 34,9 тис.  грн. 

• житлового будинку № 3 по вул. Я. Мудрого - 254 м2  на суму 80,8 тис. грн. 

• житлового будинку № 29 по вул. С. Закори - 110 м2  на суму 72,5 тис. грн. 

• житлового будинку № 12 по вул. Привокзальній в сел. Донець - 306 м2  на 

суму 234 тис. грн. 

3  виконано теплоізоляцію теплових внутрішньобудинкових інженерних 

мереж  20 будинків на суму  399,7 тис. грн.; 

4. капітальний ремонт покрівлі козирків над входами в під’їзди 

будинку № 24 по вул. Ціолковського  на суму 89,1 тис. грн.; 

5. капітальний ремонт верхніх парапетів будинку № 8 по вул. С. 

Закори на суму 70 тис. грн. 

6. капітальний ремонт вхідних груп та покрівлі козирків житлових 

будинків № 29, 30, 30а, 31 по вул. Лермонтова на суму 178, 8 тис. грн. 

7. монтаж внутрішніх інженерних мереж  опалення  по нежитловому 

приміщенню по вул. С.Закори,34 на суму 73 7 тис. грн.; 



Також були виділені бюджетні кошти в сумі 7 287 тис. грн. на виконання 

робіт з енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради: 

1. поточний ремонт доріг в смт. Слобожанське – 1571 м2на суму  974,4 тис.  

грн., а саме: 

• в’їзна дорога від Балакліївського шоссе-  145 м2 на суму 87,1 тис. грн.; 

• вул. Спортивна – 350 м2 на суму 197 тис. грн.; 

• вул. Сергія Закори -  75 м2на суму 52,3 тис. грн.; 

• вул.  Комунальна– 296 м2 на суму 175,1 тис. грн.; 

• вул.  Енергетиків –250 м2 на суму 149, 5 тис. грн.; 

• квартал № 16 – 289 м2  на суму 198,4 тис. грн.; 

• квартал № 14 - 115 м2 на суму 80 тис. грн.; 

• квартал № 2 – 51м2 на суму 35, 1 тис. грн.; 

2. поточний ремонт тротуарів в смт. Слобожанське – 1479 м2 на суму 907 

тис.  грн., а саме: 

• вул. Ціолковського -  327 м2  на суму 198,3 тис. грн.; 

• вул. Енергетиків  -  242 м2 на суму 162,3 тис. грн.; 

• вул. Спортивна -  323 м2  на суму 198,4 тис. грн.; 

• вул. Сергія  Закори -  375 м2 на суму 198,7 тис. грн.; 

• тротуари кварталу № 16 – 212 м2 на суму149,4 тис. грн.; 

3. капітальний ремонт доріг в смт. Слобожанське – 1919 м2 на суму  1787 

тис.  грн., а саме: 

• вул.  Ціолковського – 862 м2 на суму 993,8 тис. грн.; 

• вул. Енергетиків (від вул. Пушкіна до початку дороги від молокозаводу 

до Балакліївського шосе) - 1057 м2 на суму 792,7 тис. грн.; 

4. капітальний ремонт тротуарів по вул. Дружби в смт. Слобожанське - 857 

м2 на суму 805,8  тис. грн.; 

5. замінено ламп  вуличного освітлення – 86 шт. на суму 12 тис. грн. та 

світильників  - 42 шт. на суму 80,3 тис. грн.; 

6. улаштування вуличного освітлення парку на суму 92,3 тис. грн.; 

7. поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Спортивній на суму 123,6 

тис. грн.; 

8. поточний ремонт вуличного освітлення по вул. С. Закори на суму 110,5 тис. 

грн.; 

9. будівництво гостьових автопарковок на території житлових кварталів смт. 

Слобожанське на суму 925,6 тис. грн.; 

10. оплата робіт по об’єкту «Реконструкція об’єктів благоустрою на 

території кладовища у селищі Слобожанське» на суму 1468,7 тис. грн. 

Також виконані наступні роботи на суму 2004 тис. грн.: 

− роботи по об’єкту «Реконструкція напірних колекторів від КНС № 1 та 

КНС № 4 до очисних споруд з технічним переоснащенням КНС № 1, КНС № 2, 

КНС № 3, КНС № 4 сел. Донець» на суму  230 тис. грн.; 

− корегування робочого проекту "Реконструкція водопроводу від 

свердловини до приватного сектору по вул. Олімпійська, Миру, Садова, 

Маяковського, Вишнева, Дружби, Гагаріна, Ювілейна в сел. Донець" на суму 

147 тис. грн.; 



− роботи по об’єкту "Будівництво оборотних систем виробничого 

водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання 

води, в т.ч. води, що надходить від інших підприємств в смт. Слобожанське на 

суму 1582 тис. грн.; 

− придбано навісне устаткування на трактор «Беларус» на суму 45 тис. грн. 

 

Пріоритетні напрями роботи на 2019 рік  

 

Пріоритетні напрямки включають в себе роботи, що виконуються на протязі 

останніх років, мають характер довгострокових та частина з котрих була 

започаткована ще в попередньому році та стратегічно спрямована на 2019 рік. 

По смт. Слобожанське необхідно продовжити роботи по: 

• реконструкції та будівництві елементів благоустрою в житлових 

кварталах; 

• капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг в смт. Слобожанське; 

• капітальному ремонту об’єктів житлово - комунального господарства 

Комсомольської селищної ради;  

• впровадженню енергозберігаючих технологій; 

• передача на баланс Комсомольської селищної ради об’єктів Зміївської 

ТЕС для розвитку та благоустрою території (більше 5 років селищна рада 

намагається забрати (купити) до комунальної власності територіальної громади 

будівлі Зміївської ТЕС, це їдальня № 3, будівлі пральні, ситроцеху, 

коптильного цеху та деякі інші об’єкти, багато з яких знаходяться у на пів 

зруйнованому стані); 

• прийняття на баланс, ремонт, очищення, будівництво систем зливової 

каналізації (зливова каналізація була побудована підприємствами селища, але 

на сьогодні не в одному з них на балансі не перебуває, тому селищній раді 

необхідно провести ряд заходів по прийняттю її на баланс і після цього її  

капітально відремонтувати та добудувати)підтримці на розвитку культури та 

спорту (у нас багато талановитої молоді, яку необхідно підтримувати, крім того 

це зразок для інших дітей); 

• створення місцевої пожежної охорони на пайових умовах разом з іншими 

місцевими радами; 

• залучення іноземних інвестицій участь в міжнародних програмах 

фінансування; 

• моніторинг надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям 

територіальної громади Комсомольської селищної ради.  

По сел. Донець необхідно провести реконструкцію водопроводу 

(проектно-кошторисна документація розроблена. На сьогодні КП «Донець» 

витрачає багато коштів та зусиль на ремонт  старого водопроводу, крім того по 

приватному секторі  є проблема не облікованого споживання води). 
 

Проблемні питання 
 

Проблемні питання які є на сьогодні не належить до компетенції селищної 

ради, але вони  впливають на життєдіяльність  та безпеку наших людей, це не 

вирішенні питання: 



• ремонту доріг державного та обласного значення на території 

Комсомольської селищної ради по Балаклійському шосе та від Балаклійського 

шосе до сел. Донець та  сел. Благодатне; 

• забезпечення мобільним зв’язком в сел. Донець та  сел. Благодатне; 

• охорона правопорядку; 

• медичне забезпечення мешканців громади у зв’язку з реформуванням 

системи охорони здоров’я; 

• автобусне сполучення смт. Слобожанське - сел. Благодатне. 
 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова         Д.М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


