
 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

22 липня  2021 року                                                                    №  464-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, розглянувши листи  КП «Донець» від 25.05.2021р. 

№ 67, 11.06.2021р. № 76, 01.07.2021р. № 80, та рішення виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради «Про подання на  затвердження сесії 

Слобожанської селищної ради внесення змін та доповнень до рішення VІ сесії 

Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від 11.02.2021 року № 226 – VIІІ 

«Про затвердження обсягів фінансування та заходів Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-

2025 роки» від 20.07.2021 року № 258 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 

 

15 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками                                    

КП «Донець» за лютий 2021 року 

КП «Донець» 42 510,00 



16 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками                                    

КП «Донець» за березень 2021 року 

КП «Донець» 67 190,00 

17 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками                                    

КП «Донець» за квітень 2021 року 

КП «Донець» 73 274,00 

18 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками                                    

КП «Донець» за травень 2021 року 

КП «Донець» 70 746,00 

19 Виплата заборгованості по заробітній 

платі перед робітниками                                    

КП «Донець» за червень 2021 року 

КП «Донець» 106 280,00 

20 Влаштування натяжних струн на 

башту Рожновського 

КП «Донець» 49 953,00 

21 Розробка проектно-кошторисної 

документації  по об’єкту 

«Капітальний ремонт будівлі складу в 

сел. Донець» 

КП «Донець» 26 000,00 

 

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 
 

 

 

 


