
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVI сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

від  30 січня   2020 року                                                 № 1169 - VIІ 

 

 

Про затвердження звіту про виконання 

заходів до Програми розвитку і 

реформування  житлово-комунального 

господарства 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 і  реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради  за 2019 рік» від 28.01.2020 року               

№ 35 селищна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання заходів до Програми розвитку і  

реформування житлово-комунального господарства 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 LХVІ сесії              
                                                                          Комсомольської ради VІІ скликання 

                                                                     від 30 січня 2020 року № 1169 -VІІ  

                                                                                        

 

Звіт  

про виконання заходів за 2019 рік до  Програми розвитку і реформування  

житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради                   

на 2018-2019 роки  

 

Зміст заходу Заплановано, грн. Використано, грн 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги  

 

408 738,00 

 

 

 

 

380 487,82 

 

 

 

 

1.Кошторис КП «Комунальник», в 

тому числі: 

 

 

334 772,00 

 

 

306 521,82 

 

- виконання експертного обстеження 

ліфтів та їх позачергового технічного 

огляду  

 

        40 000,00 

 

        40 000,00 

 

- технічне обслуговування газового 

обладнання (газових плит) у 

гуртожитках № 7, 8, 20, 32, 38  

16 800,00 

 

12 075,30 

 

- поточний ремонт рекламної 

конструкції 

7 657,00 

 

7 657,00 

 

 

- придбання металевих контейнерів для 

ТПВ 

49 300,00 

 

49 300,00 

 

- оформлення дозволу на 

спецводокористування 

 

18 000,00 18 000,00 

- інженерно-геодезична зйомка для 

виконання технічної документації для 

встановлення лічильників газу у 

гуртожитках 

 

17 500,00 

 

17 500,00 

 

- придбання матеріалів для 

виготовлення та встановлення грат на 

входи до підвалів житлових будинків по 

вул. Горького, 2 (45) та по вул. 

Я.Мудрого, 9 (34) 

9 000,00 

 

6 570,30 

 

- придбання дошок оголошень 

 

28 000,00 

 

28 000,00 

 



- капітальний ремонт ліфтів 148 515,00 

 

127 419,22 

 

 

2.Кошторис КП «Донець», в тому 

числі: 

 

 

73 966,00 

 

 

73 966,00 

 

- придбання дошок оголошень 10 000,00           10 000,00 

- придбання програмного продукту 

«Apartment» для обліку розрахунків по 

платежах за водопостачання та 

водовідведення 

 

25 000,00 

 

 

 

25 000,00 

 

 

- поточний ремонт водонапірної 

вежі 

 

38 966,00 

 

         38 966,00 

 

Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду 

 

 

3 746 477,00 

 

 

 

3 745 402,61 

 

 

1.Кошторис КП «Комунальник», в 

тому числі: 

 

2 980 838,00 

 

2 980 825,26 

 

- капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі житлового будинку по вул. 

Лермонтова, 7 смт. Слобожанське 

 

1 398 711,00 

 

1 398 711,00 

 

- придбання матеріалів для виконання 

робіт з капітального ремонту шиферної 

покрівлі житлових будинків 

 

76 578,00 

 

76 576,14 

 

- капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі житлового будинку по вул. 

Спортивній, 10 смт. Слобожанське 

 

592 985,00 592 985,00 

- капітальний ремонт шиферної 

покрівлі житлового будинку по 

вул.Миру,5  смт. Слобожанське 

 

834 034,00 

 

834 034,00 

 

-придбання матеріалів для 

капітального ремонту шиферної 

покрівлі житлового будинку по   вул. 

Я.Мудрого 3 (23) 

 

 

78 530,00 

 

 

78 519,12 

 

2.Кошторис ОСББ «Наш дім», а 

саме: 

613 237,00 612 318,35 

-капітальний ремонт вентиляційних 

каналів (оголовків) житлових будинків 

№ 9, №30, №30а, №31 по                         вул. 

Лермонтова, смт. Слобожанське 

 

266 949,00 

 

 

 

266 751,00 

 

 



-капітальний ремонт міжпанельних 

стиків житлового будинку № 40 по                                        

вул. Лермонтова, смт. Слобожанське 

 

 

59 684,00                

 

59 634,35 

-капітальний ремонт вхідних груп та 

покрівлі козирків житлових будинків 

по вул. Лермонтова   буд.  № 32, 34, 

36, 38, 40, 42 

286 604,00 

 

285 933,00 

 

 

3.Кошторис ОСББ 

«Електромонтажник», а саме: 

 

 

152 402,00 

 

152 259,00 

- капітальний ремонт парапетів та 

міжпанельних стиків житлового 

будинку №15 по вул. Ціолковського 

смт. Слобожанське 

 

152 402,00 152 259,00 

 

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлового-

комунального господарства 

 

 

129 555,00 

 

129 450,12 

1.Кошторис Комсомольської 

селищної ради 

 

 

129 555,00 

 

 

129 450,12 

- кадастрова зйомка земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури з метою забезпечення 

відведення талої та дощової води від 

об’єктів житлової та громадської 

інфраструктури  населення                                         

смт. Слобожанське 

 

17 160,00 

 

17 160,00 

 

- технічна інвентаризація  та 

виготовлення техпаспортів на об’єкти 

благоустрою (ливнева каналізація, 

ливневий канал) 

 

 

11 919,00 

 

 

 

11 918,88 

 

 

 

- оцінка  ливневої каналізації та 

ливневого каналу 

 

 

 

1 000,00 

 

 

 

1 000,00 

 

- заробітна плата сторожів 

колишнього ДНЗ № 6      смт. 

Слобожанське 

 

79 844,00 

 

79 760,01 

 

- нарахування на заробітну плату 

 

17 568,00 

 

17 547,23 



-виготовлення технічного паспорту на 

споруду пасажирського 

автотранспорту, який знаходиться у 

смт. Слобожанське, Балаклійське шосе) 

 

2 064,00 

 

2 064,00 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

 

1 397 935,00 

 

 

1 377 126,95 

 

1.Кошторис КП «Комунальник», а 

саме: 

 

1 397 935,00 1 377 126,95 

 

- капітальний ремонт в’їзної дороги 

між Балаклійським шосе і  вул. 

Енергетиків у смт. Слобожанське 

1 397 935,00 1 377 126,95 

 

Інша діяльність у сфері дорожнього 

господарства 

 

 

115 235,00 

 

 

 

115 235,00 

 

 

1.Кошторис КП «Комунальник» 

 

115 235,00 115 235,00 

- розробка схеми організації 

дорожнього руху на дорогах   смт. 

Слобожанське 

115 235,00 115 235,00 

 

Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності 

 

699 693,00 

 

 

 

698 775,00 

 

 

1.Кошторис Комсомольської 

селищної ради 

 

  

 

- виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єкту «Будівництво 

гостьових автопарковок у житлових 

кварталах селища Слобожанське по                    

вул. Енергетиків 3, вул. С.Закори 10, 

13, вул. Лермонтова 11 

 

46 800,00 

 

 

46 786,00 

 

- виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція в’їзних знаків в смт. 

Слобожанське і                         с. Донець»  

 

48 700,00 

 

48 700,00 

 

- роботи з реконструкції по об’єкту 

«Реконструкція в’їзних знаків в                                 

смт. Слобожанське і с. Донець» 

320 000,00 319 464,00 

              

- роботи по об’єкту «Реконструкція 

в’їзного знаку   в с. Донець»  

 

223 000,00 

 

 

222 857,00 

 



 

-технічний нагляд 

 

 

3 345,00 

 

 

3 120,00 

 

- авторський нагляд 

 

9 948,00 

 

9 948,00 

 

 - виготовлення проектно-кошторисної 

документації по  об’єкту 

«Реконструкція зупинки маршрутного 

транспорту вздовж Балаклійського 

шосе в смт. Слобожанське» 

 

 

47 900,00 

 

 

 

47 900,00 

 

 

Всього: 6 497 633,00 
 

6 446 477,50 

 
 

 
 
 

Секретар  селищної ради                                                          Галина КУЦЕНКО 

 

 


