
        Додаток                                                
                                     до рішення XIXсесії              

                                                                              Комсомольської ради VІІ скликання 

                                                                         від 23 лютого 2017 року № 379 -VІІ  

                                                                                        

 

Звіт  

про виконання  Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Комсомольської селищної ради на 2015-2016  роки 

 

З бюджету Комсомольської селищної ради  протягом 2015-2016 років 

була надана безповоротна фінансова підтримка комунальним підприємствам 

КП «Комунальник» та КП «Донець», а саме: 

 

В 2015 році 
 

 Погашення заборгованості по заробітній платі працівникам                         

КП «Донець» в сумі 264 532,00 грн.; 

 Індексація заробітної плати  робітникам КП «Донець» в сумі                

18 189,00 грн., робітникам КП «Комунальник» в сумі 599 753,00 грн.; 

 Ремонт водопровідно-каналізаційного обладнання  КП «Донець» 

в сумі 98 008,00 грн.; 

 Погашення заборгованості за спожиту електроенергію                       

КП «Донець» в сумі 70 328,00  грн.; 

 Проходження навчання з питань здійснення державних 

закупівель працівниками КП «Донець» в сумі 2 970,00 грн.; 

 Встановлення електричного обладнання КП «Донець» в сумі                   

27 895,00 грн. 
 

Протягом 2015 року надано фінансову підтримку комунальним 

підприємствам  в сумі 1 081 675,00 грн.: 

 КП «Донець» -  481 922,00 грн.,  

 КП «Комунальник» - 599 753,00 грн.  
 

В 2016 році 
 

 Погашення заборгованості по заробітній платі працівникам                         

КП «Донець» в сумі  246 978,00 грн.; 

 Оплата послуг з аудиту розрахунку тарифу на водопостачання та 

водовідведення КП «Донець» в сумі 12 000,00 грн. 

 Оформлення дозвільних документів по експлуатації полігону 

ТПВ  КП «Комунальник» в сумі 57 000,00 грн.; 



 Погашення заборгованості  по прибутковому податку                 

КП «Комунальник» в сумі 494 347,00 грн.; 

 Придбання ПММ на компактор для ущільнення ізоляційного 

шару  на полігоні  ТПВ КП «Комунальник» в сумі 80 000,00 грн.; 

 Придбання резини для тракторного парку КП «Комунальник» в 

сумі 95 184,00 грн.; 

 Погашення заборгованості за спожиту електроенергію                       

КП «Донець» в сумі 235 764,00  грн.; 
 

Протягом 2016 року надано фінансову підтримку комунальним 

підприємствам  в сумі 1 221 273,00 грн.: 

 КП «Донець» -  494 742,00 грн.,  

 КП «Комунальник» - 726 531,00 грн. 
 

Всього протягом 2015-2016 років надано фінансову підтримку 

комунальним підприємствам  в сумі 2 302 948 грн.: 

 КП «Донець» -  976 664,00 грн.,  

 КП «Комунальник» -1 326 284,00 грн. 

 

 

Секретар селищної ради              Г.О. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


