
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVI сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  30 січня   2020 року                                                     № 1172 - VIІ 

Про затвердження звіту про виконання 

заходів до Довгострокової програми 

природоохоронних заходів 

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 Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік від 28.01.2020 року  № 31 селищна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання заходів до Довгострокової програми 

природоохоронних заходів 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 ХLVІ сесії              

                                                                                      Комсомольської ради VІІ скликання 

                                                                                 від 30 січня 2020 року № 1172 -VІІ  

                                                                                        

 

Звіт  

про виконання заходів за 2019 рік 

до  Довгострокової програми природоохоронних заходів  Комсомольської 

селищної ради на 2017-2020 роки 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Заплановано, 

грн. 

Використано, грн. 

1 2 4 5 

Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

Кошторис Комсомольської селищної ради: 1 943 776,00 1 942 397,00 

1 Виготовлення проектної документації по 

об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації як частини системи роздільної 

каналізації по вул. С. Закори у смт. 

Слобожанське» 

47 500,00 

 

47 500,00 

 

 - роботи з реконструкції  по об’єкту 

«Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації як частини системи роздільної 

каналізації по вул. С.Закори від вул. Дружби 

до вул. Спортивна у смт. Слобожанське.) 

1 384 866,00 

 

 

1 384 812,00 

 

 

 -авторський нагляд 8 700,00 8 700,00 

 -технічний нагляд 16 860,00 16 859,00 

 - реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації як частини системи роздільної 

каналізації від перехрестя                        вул. 

Спортивній та вул. С. Закори до 

дощоприймача ливневого колектору по вул. 

Спортивній, біля спорткомплексу у смт. 

Слобожанське  

 

470 100,00 

 

 

 

470 035,00 

 

 

 - технічний нагляд  7 050,00 5 791,00 

 - авторський нагляд 8 700,00 8 700,00 

Кошторис КП «Комунальник» 496 200,00 497 988,00 

1 -роботи по об’єкту «Реконструкція оборотних   



систем виробничого водопостачання з 

переоснащенням і встановленням 

додаткового обладнання для послідовного і 

повторного використання води, в тому числі 

води, що надходить від інших підприємств у 

смт. Слобожанське» 

496 200,00 497 988,00 

Кошторис КП «Донець» 988 130,00 986 175,60 

1 послуги з ліквідації застарілих мулових 

відкладень з фільтруючих накопичувачів 

стічних вод з метою недопущення 

забруднення підземних і поверхневих вод 

 

988 130,000 

 

986 175,60 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

 

1 Реконструкція полігону по захороненню 

твердих побутових відходів з будівництвом 

сміттєспалювального заводу, лінії сортування 

ТПВ, ділянки складування ТПВ  

25 969 375,00  

Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1 Заходи з озеленення території 

Комсомольської селищної ради, в тому 

числі: 

10 607 155,00 10 555 445,44 

Кошторис КП «Комунальник», а саме: 8 855 992,00 8 815 451,44 

-  розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція зеленої зони відпочинку з 

влаштуванням системи поливу в кварталі №15 смт. 

Слобожанське » 

 

47 000,00 

 

47 000,00 

-оплата робіт по об’єкту «Реконструкція  зеленої 

зони відпочинку з влаштуванням системи поливу в 

кварталі №15 смт. Слобожанське»  

 

1 172 850,00 

 

 

1 172 794,80 

 

-технічний нагляд 13 956,00 14 653,67 

-авторський нагляд 8 700,00 8 700,00 

- розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція паркової зони з 

влаштуванням  системи поливу в смт. 

Слобожанське »  

 

 

49 000,00 

 

49 000,00 

- розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція захисних зелених 

насаджень з влаштуванням системи поливу по вул. 

Пушкіна в смт. Слобожанське»  

 

39 000,00 

 

 

39 000,00 

 



-роботи по об’єкту «Реконструкція захисних 

зелених насаджень з влаштуванням системи 

поливу по вул. Пушкіна в смт. Слобожанське »  

 

898 608,00 

 

895 618,31 

- розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція лісопаркової зони з 

влаштуванням системи поливу вздовж в’їзної 

частини дороги в смт. Слобожанське»  

 

48 000,00 

 

48 000,00 

- роботи з реконструкції документації по об’єкту 

«Реконструкція лісопаркової зони з влаштуванням 

системи поливу вздовж в’їзної частини дороги в 

смт. Слобожанське» 

 

1 402 692,00 

 

1 398 931,20 

-технічний нагляд 20 033,00 16 812,81 

-авторський нагляд 10 440,00 8 700,00 

- розробка проектно-кошторисної документації по 

об’єкту «Реконструкція об’єктів озеленення 

захисних зелених насаджень з влаштуванням 

системи поливу вздовж вулиці Енергетиків у смт. 

Слобожанське» 

 

34 000,00 

 

34 000,00 

-роботи з реконструкції по об’єкту «Реконструкція 

об’єктів озеленення захисних зелених насаджень з 

влаштуванням системи поливу вздовж вулиці 

Енергетиків у смт. Слобожанське»  

 

1 415 297,00 

 

 

 

1 414 130,40 

 

 

-технічний нагляд 20 198,00 17 087,00 

-авторський нагляд 10 440,00 8 700,00 

-реконструкція паркової зони з влаштуванням 

системи поливу в смт. Слобожанське 

1 438 778,00 1 420 742,21 

-роботи по об’єкту «Реконструкція захисної 

зеленої зони рекреації з влаштуванням газонів, 

облаштуванням системи поливу і встановленням 

обладнання для поливу на території між 

Балаклійським шосе і вул. Енергетиків в смт. 

Слобожанське 

 

1 436 800,00 

 

 

1 433 244,26 

 

-капітальний ремонт захисних зелених насаджень 

вздовж в’їзної дороги від Балаклейського шосе до 

перехрестя вул. Енергетиків і вул. Я.Мудрого в смт. 

Слобожанське  

 

778 500,00 

 

778 407,60 

- технічний нагляд  11 700,00 9 929,18 

Кошторис Комсомольської селищної ради, а 

саме: 

1 751 163,00 1 739 994,00 



-виготовлення проектної документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт звичайних та лугових газонів 

в зелених зонах смт. Слобожанське з виконанням 

заходів щодо запобігання інтродукції та 

поширення чужорідних видів рослин (амброзії та 

інших карантинних рослин») 

 

49 500,00 

 

49 500,00 

-оплата робіт з капітального ремонту звичайних та 

лугових газонів в зелених зонах смт. Слобожанське 

з виконанням заходів щодо запобігання інтродукції 

та поширення чужорідних видів рослин (амброзії 

та інших карантинних рослин) 

 

894 000,00 

 

 

 

893 904,00 

 

 

-технічний нагляд  10 253,00 10 253,00 

-авторський нагляд  8 710,00  

-капітальний ремонт захисних зелених насаджень 

вздовж               вул. Спортивній від ремонтно-

будівельного цеху гімназії №2 (вздовж ливневого 

каналу) в смт. Слобожанське.  

 

788 700,00 

 

786 337,00 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація 

праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 

природоохоронного спрямування впровадження економічного механізму 

забезпечення  охорони навколишнього середовища  

1 Корегування Довгострокової програми 

природоохоронних заходів Комсомольської 

селищної ради на 2017-2020 роки (що до 

поводження з відходами та розроблення 

схеми санітарної очистки в                               

сел. Слобожанське, с. Донець, с .Благодатне 

на               2019-2020 роки). 

197 000,00 197 000,00 

Всього: 40 201 636,00 14 179 006,04 

                                                                                                                                                               

 

Секретар селищної ради                                                          Галина КУЦЕНКО 
 


