
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVI сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  30 січня   2020 року                                                    № 1168 - VIІ 

Про затвердження звіту про виконання 

заходів до Програми розвитку, 

енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради 

за 2019 рік 

 

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

самоврядування в України, рішення виконавчого комітету «Про надання на 

затвердження сесії Комсомольської селищної ради звіту про виконання 

заходів до  Програми розвитку, енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Комсомольської селищної ради за 2019 рік від 28.01.2020 

року  № 36 селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання заходів до Програми розвитку, 

енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік (Додається). 

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              Дмитро  ДІХТЯР 

 

Вик.                         ______________  Дубнюк  М.М. 

Юрисконсульт     ______________  Кривеженко В.В. 



Голова комісії       ______________   ____________ 

 

                                                                          Додаток                                       

                                                                                      до рішення LХVI сесії              

                                                                                      Комсомольської ради VІІ скликання 

                                                                                 від 30 січня 2020 року № 1168 -VІІ  

                                                                                        

 

Звіт  

про виконання заходів за 2019 рік 

до  Програми розвитку, енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-2019 роки 

           

                                                                                                                                                               

№ 

п/п 

Зміст заходу  Заплановано, 

грн. 

Використано,  

грн. 

Організація благоустрою населених пунктів, у тому 

числі: 

8 813 799,00 

 

8 030 400,78 

 

Кошторис Комсомольської селищної ради 1 067 060,00 948 501,08 

 − видалення сухостійних, аварійних та 

фаутних дерев  

189 000,00 188 859,20 

 − вивіз несанкціонованих звалищ 189 000,00 183 816,48 

 − розчистка доріг від снігу  189 000,00 80 054,20 

 − виконання профілактичних вимірів в 

електроустановках будівель та споруд 

3500,00 3 500,00 

 − виконання функцій особи відповідальної за 

електрогосподарство та технічне 

обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання 

3 500,00 3 500,00 

 − поточний ремонт постаменту пам’ятника 

загиблим воїнам в другій світовій війні з 

благоустроїм прилеглої території у                  

с. Донець 

179700,00 178612,80 

 − благоустрій території від буд.№15 до 

буд.№17 по вул. Гвардійській в                      

с. Благодатне 

159 000,00 155 798,40 

 − придбання металевих урн для сміття 43 500,00 43 500,00 

 − придбання лавок 48 000,00 48 000,00 

 − придбання огорожі 62 860,00 62 860,00 

 Кошторис КП «Комунальник»  7 138 287,00 6 491 645,02 

− утримання зелених насаджень 1 205 456,00 1 131 621,15 

− утримання вуличного освітлення   1 361 258,00 1 346 279,33 

− утримання неприбудинкових територій  908 648,00 819 850,33 



− утримання доріг, вулиць в зимовий період 692 098,00 436 088,85 

− видалення несанкціонованих звалищ 187 800,00 ______  

− видалення сухостійних, фаутних дерев 189 000,00 188 824,00 

− поточний ремонт доріг 1 394 605,00 1 393 546,00 

− виплата заробітної плати 15 214,00 15 214,00 

− придбання матеріалів для вуличного 

освітлення 

12 972,00 12 972,00 

− придбання урн металевих для сміття 48 000,00 48 000,00 

− оплата суспільно – корисних робіт 30 540,00 11 473,68 

− придбання елементів для дитячого 

майданчику, а саме по 

вул.Енергетиків,буд.12 гойдалки балансиру 

(1шт) 

3 900,00 3 900,00 

− придбання елементів для дитячого 

майданчику, а саме по 

вул.Енергетиків,буд.12 комплекту 

«Клякса»(1шт) 

5 950,00 5 950,00 

− транспортні послуги  2000,00 1 970,68 

− поточний ремонт доріг та 

внутрішньоквартальних тротуарів у            

смт. Слобожанське 

336 000,00 336 000,00 

− придбання лавок 48 000,00 48 000,00 

− придбання для біотуалетів  рідини 

дезодоруючої 

666,00 666,00 

− придбання сміттєвих пакетів для урн 10 770,00 10 770,00 

− технічне обслуговування мереж вуличного 

освітлення в                          смт. 

Слобожанське, с. Донець,                  с. 

Благодатне 

64 866,00 64 866,00 

− поточний ремонт доріг (улаштування 

пандусів на перехрестях доріг в              

смт. Слобожанське) 

10 000,00 9 984,00 

− придбання світлодіодних гірлянд на ялинку 53 800,00 53 800,00 

− придбання матеріалів для освітлення 

території ЗДО №4, та колишнього ДНЗ №6 

смт. Слобожанське 

54 495,00 54 495,00 

− придбання світлодіодних фігур 

«Сніжинка» 

18 462,00 18 462,00 

− придбання світлодіодних гірлянд для 

прикраси дерев та ялинок  в                       

смт. Слобожанське 

75 335,00 75 335,00 



− придбання світлодіодних світильників 

вуличного освітлення                              смт. 

Слобожанське  

99 392,00 99 392,00 

− поточний ремонт вуличного освітлення 

смт. Слобожанське 

94 250,00 93 873,00 

− придбання плуга дискового навісного 113 000,00 108 504,00 

 − придбання елементів для дитячого 

майданчику по вул.Енергетиків,буд.№12, а 

саме ігровий комплекс «Універсал» 

34 650,00 34 650,00 

 − придбання біотуалетів 40 860,00 40 860,00 

 − придбання верхівки на ялинку 7 100,00 7 098,00 

 − виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція 

вуличного освітлення по вул. Енергетиків 

до Балаклейського шосе в смт. 

Слобожанське» 

19 200,00 19 200,00 

Кошторис КП «Донець»  559 952,00 541 784,00 

 − заробітна плата з нарахуваннями  

робітникам дільниці зеленого господарства 

273 146,00 268 546,00 

 − добрива 13 315,00  _______ 

 − розсада квітів 49 150,00 49 150,00 

 − спецодяг  11 575,00 11 562,00 

 − інвентар  11 130,00 11 130,00 

 − запасні частини 65 960,00 65 805,00 

 − ПММ 135 676,00 135 591,00 

Кошторис ОСББ «Електромонтажник» 48 500,00 48 470,68 

 − Придбання елементів для дитячого 

майданчику по вул. Ціолковського 

буд.15,по вул. С. Закори буд.№ 16,                  

№ 18,а саме балансиру (1шт) 

2 850,00 2 850,00 

 − Транспортні витрати 2 000,00 1 970,68 

 − Придбання елементів для дитячого 

майданчику по вул. Ціолковського, 

будинок №15, по  вул. С.Закори будинок 

№16, №18, а саме спортивний комплекс 

«Слоненя»  

18 950,00 18 950,00 

 − Дитяча гірка «Міні» 9 100,00 9 100,00 

 − Гойдалка підвісна «Джунглі» 8 000,00 8 000,00 

 − Турнік дворівневий зі сходами 7 600,00 7 600,00 

Будівництво інших об'єктів комунальної власності 114 632,00 114 631,58 

 Кошторис КП «Комунальник» 114 632,00 114 631,58 

 − корегування проектної документації по 

об’єкту «Будівництво паркових споруд у 

18 000,00 18 000,00 



центральному парку селища Слобожанське 

(туалет загального користування)  

 − розробка проектно – кошторисної 

документації по об’єкту «Реконструкція 

майданчику для відпочинку з 

влаштуванням паркових споруд у 

центральному парку сел. Слобожанське»  

96632,00 96631,58 

 ВСЬОГО 8 928 431,00   8 145 032,36  

 

Секретар селищної ради                                                         Галина КУЦЕНКО 
 


