
 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VIІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

18 березня  2021 року                                                     № Проєкт -VІІІ  

 

Про внесення змін та доповнень до 

додатку рішення VI сесії 

Слобожанської селищної ради VІІІ 

скликання від 11 лютого 2021 року № 

226-VІІІ «Про затвердження обсягів 

фінансування та заходів Програми 

фінансової підтримки комунальних 

підприємств Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 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 VI сесії Слобожанської селищної ради 

VІІІ скликання від 11 лютого 2021 року  № 226-VІІІ «Про затвердження 

обсягів фінансування та заходів Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки»  від 

___.03.2021 року  №   та згідно з листами  КП «Донець» від 22.02.2021р. № 23, 

від 22.02.2021р № 24, від 24.02.2021р. № 27 Слобожанська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до додатку рішення  VI сесії Слобожанської 

селищної  ради VІІІ скликання від 11 лютого 2021 року  № 226-VІІІ «Про 

затвердження обсягів фінансування та заходів Програми  фінансової 

підтримки комунальних підприємств  Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки », а саме доповнити наступними пунктами: 

 

№ 

п/п 

Напрямки фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Одержувач 

фінансової 

підтримки 

Обсяги фінансування грн. 

2021 рік 

 

7 Придбання для асенізаторської машини 

рукава напірно-всмоктуючого  Д-100 
КП «Донець» 4 408,00 



8 Навчання по охороні праці та правил 

безпеки при експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення  

КП «Донець» 7 400,00 

9 Придбання засобів з охорони праці КП «Донець» 4 120,00 

10 На встановлення обладнання автоматики 

на водонапірну вежу сел. Донець 

КП «Донець» 36 200,00 

 

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  Володимир Юношев)  

 
 
 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                          Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


