
 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

16  вересня  2021 року                                                                    №  627-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 лист  КП «Донець» від 19.08.2021р. 

№ 106  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  15.09.2021 року № 343 

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 

 

23 Надання фінансової підтримки на 

безповоротній основі КП 

«Донець» для придбання насосу на 

КНС №3  

КП «Донець» 26316,00 



 

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 
 

 

 
Спеціаліст І категорії відділу ЖКГ, 

благоустрою, транспорту, містобудування та 

архітектури     

                                              

 Тетяна МОРОЗ 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції 

 

 Олена РЄПНІКОВА 

Начальник відділу ЖКГ, благоустрою, 

транспорту, містобудування та архітектури,                                                 

Голова комісії   комісію з     питань планування 

бюджету, фінансів, підприємницької діяльності,  

соціального захисту праці, торгівлі, 

громадського харчування та  сфери  послуг  
 

 Володимир ЮНОШЕВ 

Заступник Слобожанського селищного голови з 

питань виконавчих органів ради   

 Микола ДУБНЮК 

 


