
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LXXХІІІ сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

       20 листопада 2020 року                                        № 1444 - VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до 

додатку рішення L сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання від 21 лютого 2019 року                   

№ 878-VІІ «Про затвердження обсягів 

фінансування та заходів Програми 

фінансової підтримки комунальних 

підприємств Комсомольської  

селищної ради на 2019-2020 роки» 

 

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

самоврядування в Україні, рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради «Про подання на затвердження Слобожанської селищної ради 

змін та доповнень до додатку  рішення L сесії Комсомольської селищної ради 

VІІ скликання від 21 лютого 2019 року  № 878-VІІ «Про затвердження обсягів 

фінансування та заходів Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Комсомольської селищної ради на 2019-2020 роки» від 

20.11.2020 р. року  № 305 розглянувши листи   КП «Донець» від 06.11.2020 р.             

№ 105, від 06.11.2020 р. № 106 та від 18.11.2020 р. № 109 Слобожанська 

селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до додатку рішення  L сесії Комсомольської 

селищної  ради VІІ скликання від 21 лютого 2019 року  № 878-VІІ «Про 

затвердження обсягів фінансування та заходів Програми  фінансової 

підтримки комунальних підприємств  Комсомольської селищної ради на 

2019-2020 роки », а саме доповнити наступними пунктами : 

№ Напрямки фінансової підтримки Одержувач Обсяги фінансування грн. 



п/п комунальних підприємств фінансової 

підтримки 

2019  

рік 

2020  

рік 

15 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками КП «Донець» за 

серпень 2020 року 

КП «Донець»  86 830,00  

16 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками КП «Донець» за 

вересень 2020 року 

КП «Донець»  82 530,00  

17 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками КП «Донець» за 

жовтень 2020 року 

КП «Донець»  118 311,00  

18 Поточний ремонт фекальних насосів 

«WILLO» в кількості 2-х одиниць 

КП «Донець»  19 387,00 

19 Придбання дизельного палива в кількості 

1 тони  

КП «Донець»  21 500,00 

 

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.) 

 

 

Слобожанський   

селищний голова                Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

Вик.                         ______________  Дубнюк  М.М. 

Юрисконсульт     ______________  _____________ 

Голова комісії       ______________   ____________ 
 


