
Додаток 1 

до рішенням ХVІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 02 

лютого 2017 року № 357 -VIІ 

 

Звіт Комсомольського селищного голови за 2016 рік  

у тому числі про роботу виконавчих органів Комсомольської селищної 

ради  

 

Протягом 2016 року проведено 12 сесій селищної ради, де прийнято 283 

рішення. 

 Виконання власних та делегованих державою повноважень здійснює 

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради. У 2016 проведено 27 

засідань, на яких прийнято 228 рішень, у тому числі з делегованих повноважень 

прийнято 76 рішення. 

З 2016 року селищною радою прийняті нові повноваження, а саме  

здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

та реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання. Державним реєстратором 

Комсомольської селищної ради було прийнято  650 заяв та здійснено по ним  

державну реєстрацію по нерухомому майну, прийнято 29 заяв щодо реєстрацій 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Уповноваженими особами по 

здійсненню реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання зареєстровано 411 

осіб, знято з реєстрації 668 осіб, надано інших адміністративних послуг 2780 

громадянам.  

 Важливе значення у роботі виконкому займають питання опіки та 

піклування. На території Комсомольської селищної ради всього зареєстровано 

16615 громадян з них 2197  дитини. Дітей - сиріт та позбавленої батьківського 

піклування - 31 дитини. 27 дітей виховується у 15 сім’ях, які опинилися у 

складних життєвих умовах. 

Надано матеріальну допомогу 38 громадянам на суму 58,5 тис. грн. 

На території ради працюють 4 дошкільних навчальних закладів, 

комунальної власності, які відвідують 453 дитина  та 1 ДНЗ Зміївської ТЕС – 

168 дітей. 

 У селищній раді ведеться квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на 01.01.2017 року на квартирному обліку 

перебувають 71 особа, 7 осіб мають право на першочергове забезпечення 

житла, 5 осіб мають право на позачергове отримання житла. У 2016 році 1 сім’я 

учасника бойових дій, яка мала право на першочергове отримання житла - 

отримала житло.   

Виконавчий комітет Комсомольської селищної ради здійснює 

повноваження по державній реєстрації актів цивільного стану громадян. За 

2016 рік було проведено реєстрацію 98 шлюбів (2015 р. -119), видано 143 (2015 

р. -146) свідоцтв про народження дитини та 236 (2015 р. – 204) свідоцтв про 

смерть громадян. 

На території селищної ради здійснюють роботу 144 підприємств торгівлі, 

40 служб побуту, 14 підприємств громадського харчування, 8 – аптек та діє 1 

ринок. 



За 2016 рік надійшло на адресу виконкому селищної ради 50 звернень, що 

2 рази менше ніж у 2015 році (100), з них колективних 30 звернень. У 

зверненнях громадяни  найчастіше зверталися з питань роботи комунального 

господарства (38 або 72%) та забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку (6 або 16%).  

Протягом 2016 року перебувало в оренді всього - 47 об’єктів нерухомого 

майна, які належать до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, з них:  укладено  10 нових договорів оренди 

нерухомого майна та  7 додаткових угод про продовження дії договорів оренди 

нерухомого майна. 9 договорів оренди закінчили свою дію без продовження 

договірних відносин або достроково розірвані.  Надходження від орендної 

плати у 2016 році склали 2 708 953 грн., у тому числі до  бюджету селищної 

ради надійшло  680 878 грн., до КП «Комунальник» - 1 968 175 грн., до КЗ 

Слобожанський селищний Палац культури – 59 900 грн. 

У 2016 році було укладено 1 договір про тимчасове користування 

місцями для розташування рекламних засобів (всього діє 5 договорів), до 

селищного бюджету у 2016 році від реклами надійшло 3720 грн. (у 2015 році 

від реклами надійшло 2000грн.) 

Від пайової участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури при будівництві (реконструкції) об'єктів на території 

Комсомольської селищної  ради у 2016 році надійшло 92 тис. грн. (у 2015 р. -

64,5 тис. грн..) 

 На території селищної ради діють - 21 регуляторний акт. Відповідно до 

плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Комсомольської 

селищної ради на 2016 році було прийнято 5 регуляторних актів та внесено 

зміни до 5-ти регуляторних  актів.  

Бюджет 

До зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонд) селищної ради 

надійшло доходів у сумі 50 534 138 грн., що на 25 896 090  грн. більше ніж у 

2015 році.  

До загального фонду бюджету надійшло доходів 31 455 958 грн., або 

108,9 % від планових показників та на 15 442 449 грн. більше ніж у 2015 році. 

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних надходжень складає  плата 

за розміщення тимчасово-вільних коштів місцевих бюджетів (31,6%),плата за 

майно (23,5 %), єдиний податок (16,7%). 

Плати за землю надійшло 5 683 430 грн., що складає 109,2% від планових 

показників, та на 3 129 946 грн. більше ніж у 2015 році. 

Отримано доходу від розміщення тимчасово-вільних коштів місцевих 

бюджетів у сумі 9 932 224 грн., що на 6 588 662 грн. більше ніж у 2015 році. 

Акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло 1 277 133 грн.  що на 460 417 грн. 

більше ніж у 2015 році. 

Єдиного податку надійшло 5 244 875 грн., що на 2 872 582 грн.  більше 

ніж у 2015 році. 

До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 19 078 180 грн., 

що складає 164,8 % від планових показників  та на 10 453641 грн. більше ніж у 

2015 році. Екологічного податку надійшло 17 037 440 грн., що на 9 206 168 грн. 

більше ніж у 2015 році. 



Видатки по загальному фонду профінансовані на 91,4%, у тому числі по 

дошкільній освіті на 92,5 %, по житлово-комунальному господарству  на 90,5%,  

по клубним закладам  на 95,3 % , по бібліотекам на 88,6 %. 

Фінансування дошкільних закладів освіти та закладів  культури 

здійснюється  з районного бюджету шляхом надання селищному бюджету 

субвенції. Субвенція з районного бюджету  на утримання цих закладів склала 

6 833,2 тис. грн., це було замало для нормального функціонування вказаних 

закладів, тому із селищного бюджету були виділені додаткові кошти у сумі 3,2 

млн. грн., з них на дошкільну освіту – 2,3 млн. грн. 

Крім того з селищного бюджету була виділена субвенція районному 

бюджету у сумі 1 558 593 грн., з них  надана допомога загальноосвітнім та 

медичним закладам, які фінансуються з районного бюджету, в тому числі:  

 для КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня» на придбання будівельних 

матеріалів для проведення поточного  ремонту  підлоги  лікувального 

корпусу - 32,8 тис. грн., на капітальний ремонт системи опалення 

лікувального інфекційного корпусу - 161,8 тис. грн., на проведення 

поточного ремонту пологово - гінекологічного відділення – 49,7 тис. грн., 

для об’єднаного відділення терапевтичного профілю КЗОЗ «Слобожанська 

міська лікарня» на придбання медичних меблів матеріалів, медикаментів для 

оснащення палати інтенсивної терапії – 66,2 тис. грн., придбання дверних 

блоків – 5,4 тис. грн., придбання матеріалів для ремонту підлоги в палатах – 

39 тис. грн. та на придбання комп’ютера – 12 тис. грн.; 

 для дитячої консультації амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

смт. Слобожанське на придбання медичних меблі та обладнання  – 137,1 тис. 

грн., на поточний ремонт 60 тис. грн. та на придбання дитячих стільців – 4,6 

тис. грн.; 

 для амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел. Донець на 

придбання дверей в – 41,9 тис. грн., на придбання стоматологічного 

інструменту, матеріалів, медикаментів для забезпечення роботи 

стоматологічного кабінету – 39 тис. грн.; 

 на видання, придбання та доставку шкільних підручників для учнів 4-х та 7-

х класів загальноосвітніх навчальних закладів – 87,5 тис. грн.; 

 для Слобожанського ліцею № 1 на придбання обладнання для їдальні – 73,3 

тис. грн., на придбання обладнання у спортивний зал та на придбання 

лінолеуму – 126 тис. грн.; 

 для Слобожанської гімназії № 2 на проведення ремонту спортивної зали – 

619,3 тис. грн.. 

 для Благодатської школи І-ІІ ст. на придбання бензину для підвозу гарячого 

харчування – 3 тис. грн. 

На жаль, райдержадміністрація не використала надану нами районному 

бюджету субвенцію у повному обсязі та повернула  кошти в сумі 56,5 тис. грн., 

в тому числі, які виділялися на  придбання підручників для учнів 4-х та 7-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 52,6 тис. грн.  

Для забезпечення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для реагування 

на надзвичайні ситуації та виклику підрозділу протипожежної служби була 

виділена субвенція державному бюджету у сумі 20 тис. грн. 

 

 



Культура 

У 2016 році на культурно-мистецькі заходи було витрачено 107 тис. грн., 

було проведено 26 заходів, самими яскравими з яких були: святкування 

Масляної, Дня Перемоги, міжнародного Дня захисту дітей, Дня селища, 

Святкування Дня працівників сільського господарства у сел. Донець, 29 

міжнародний фестиваль «Радужний світ народних мелодій», новорічні святкові 

заходи та інші. 

За кошти селищного бюджету у 2016 році був проведений капітальний 

ремонт покрівлі  селищного Палацу культури  на суму 1 млн. 250 тис. грн. Були 

виділені кошти у сумі 313,8 тис. грн.. на проведення  ремонту цоколю, віконних 

відкосів, цокольних вікон, приміщень бухгалтерії та  методкабінету. 

Для селищного Палацу культури були придбані вікна металопластикові 

на суму 114,3 тис. грн., електричні лампи та світильники світлодіодні на суму 

124,2 тис. грн., сценічні костюми - 93,2 тис. грн.,  плитка фасадна – 43 тис. грн., 

радіатори опалення – 29,9 тис. грн., безпровідна система (радіо мікрофон) – 

20,3 тис.грн. 

Спорт 

На підтримку громадської організації СК «Енергетик - Центренерго» були 

виділені кошти у 2016 році на суму 163,4 тис. грн., у т.ч.  для участі в 

чемпіонаті Харківської області по футболу у 2016 році було витрачено 84 тис. 

грн., футбольною командою було проведено 20  ігор.  

Були проведені: 

- районний турнір  з шахів та шашок; 

- турнір з міні-футболу серед ветеранів присвячений Дню Перемоги;  

- турнір по пляжному волейболу та футболу присвячений Дню молоді;  

- турніри по футболу та волейболу присвячені Дню селища; 

- бліц - турнір з шахів присвячений Дню селища; 

Був придбаний спортінвентар для громадської організації СК «Енергетик 

- Центренерго»: м’ячі футбольні, бутси, шахи, шашки, годинники для шахів. 

Були виділені кошти га проведення спортивних заходів для ДЮСШ в 

сумі 41,0 тис. грн.:  для дітей були проведені 3 турніри з футболу, по 2 змагання 

з плавання та легкої атлетики, проведено  турнір по самбо. 

Крім того були проведені: 

- у березні 2016 р. – районний турнір з волейболу серед жінок; 

- у квітні 2016 р. – турніри з волейболу серед дівчат та хлопців; 

- у серпні 2016 р. – турнір по пляжному волейболу присвячений Дню 

Незалежності. 

Земля 

Здійснено продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення з ростроченням платежу  загальною площею 0,666 га   ТОВ «Вінс 

ГРУП»  на суму 1 077 200 тис. грн. 

У 2016 році було розпочато та закінчено роботи з виготовлення, а саме: 

1. Топографо – геодезичні вишукування для виготовлення генерального плану 

сел. Донець 

2. Топографо – геодезичні вишукування для виготовлення детального плану 

території (15 квартал) 



3. Топографо – геодезичні вишукування для виготовлення детального плану 

забудованої території обмеженої вул. С.Закори, вул. Лермонтова, вул. 

Ціолковського  

4. Виготовленно земельно-правові документи на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування каналізаційної насосної станції в смт. 

Слобожанське; 

5. Проведено дві експертно грошові оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу. 

         Розпочаті роботи, а саме: 

1. Розробка генерального плану сел. Донець. 

2. Детальний план забудованої  території обмеженої вул. С.Закори, 

вул. Лермонтова, вул. Ціолковського 

За 2016 рік було укладено 9 договорів оренди земельних ділянок, та одна 

додаткова угода про продовження дії договору оренди земельної ділянки. 

Надходження коштів до селищного бюджету по оренді землі за 2016 рік 

склали від: 

юридичних осіб –1 647 571 грн. (у 2015 році – 942 518 грн.); 

фізичних осіб – 545 733  грн. (у 2015 році – 358 588  грн.). 
 

Житлово-комунальне господарство 

 Благоустрій населених пунктів, утримання житлових будинків та об’єктів 

соціальної сфери в належному санітарному стані, якісне забезпечення 

мешканців житлово-комунальними послугами на сьогоднішній день є одним з 

найголовніших напрямків діяльності Комсомольської селищної ради. 

 На території Комсомольської селищної ради зареєстровано 10 ОСББ, в 

управлінні яких перебуває 73 житлових будинки, 3 ЖБК, в управлінні яких 

перебуває 3 житлових будинки, 3 будинки знаходяться в управлінні Зміївської 

ТЕС,  комунальне підприємство «Комунальник», в управлінні якого 

знаходяться 84 будинки , з них 80 житлових будинків, а також комунальне 

підприємство «Донець». 

За 2016 рік були виконані наступні заходи:  

1. Був проведений ремонт житлових будинків КП «Комунальник»  на суму  

5 594 387 грн. (бюджетні кошти  4 938 640 грн.),  в тому числі: 

-ремонт рубероїдних покрівель - 6400 м
2
 на суму 1 758 161 грн. ( бюджетні 

кошти 1 683 270 грн.); 

ремонт шиферних покрівель –643 м
2
  на суму  237 613 грн.   (бюджетні кошти 

233 510 грн. – 615 м
2 
 шиферна покрівля гуртожитку № 8). 

- ремонт конструктивних елементів (цоколів, відмосток, вхідних дверей, місць 

загального користування гуртожитків), під’їздів, внутрішньо будинкових мереж  

житлових будинків на суму 1 507 798 грн. (бюджетні кошти 931 045 грн.);  

- - капітальний ремонт фасадів житлових будинків – 9 293 м
2  

на суму 2 090 815 

грн. (бюджетні кошти); 

- капітальний ремонт гуртожитку № 8 – 1 499 970 грн. (бюджетні кошти). 

1.1. Ремонт житлових будинків ОСББ на суму 1 264 441 грн. в тому числі: 

 смт. Слобожанське  житлові будинки: 

 проведення робіт з теплоізоляції внутрішньо будинкових трубних систем, 

заміна запірної арматури на суму 125 654 грн.  ОСББ «Будинок 104», 



 капітальний ремонт бойлеру в житловому будинку № 14 вул. Спортивна 

ОСББ «Будинок 104»  на суму 130 000 грн., 

 капітальний ремонт фасаду будинку № 20, вул. Спортивна ОСББ 

«Оксамит» на суму 591 995 грн.,   

 капітальний ремонт каналізаційної системи від оглядових колодязів до 

буд.13 вул. Маяковського ОСББ «Наш дім» на суму  18 102 грн.,   

 капітальний ремонт козирків житлових будинків ОСББ «Наш дім» на 

суму 142 898 грн.,    

 капітальний ремонт міжпанельних швів буд. № 13, вул. Лермонтова  

ОСББ «Будинок 76» на суму 355 792 грн.    

 сел. Донець, житлові будинки: 

 капітальний ремонт шиферної покрівлі та бетонного вимощення навколо 

будинку буд. 2,  вул. Привокзальна -  на суму 299 500 грн., 

 капітальний ремонт м’якої покрівлі буд. №3, вул. Молодіжна на суму 

276 274  грн. 

2. Поточний ремонт доріг (бюджетні кошти) 2 644 м
2
 на суму  1 012 398 грн. 

Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг смт. Слобожанське - 397 м
2  

на 

суму 162 516 грн. 

Капітальний ремонт дороги від молокозаводу до Балаклійського шосе –   2000 

м
2 
 на суму 856 794 грн. 

Капітальний ремонт пішохідних доріжок  кварталів  № 11, 3, 6 - 712 м
2  

на суму 

348 516 грн. 

Придбано: 

- сіль – 36 т на суму 390 850 грн.,  

- пісок – 600 м
3
 на суму 116 400 грн. 

3. Виконується будівництво: 

об’єкту «Будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також 

системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. води, що 

надходить від інших підприємств», в 2016 році виконано робіт на суму 

11 937 739 грн. 

4. Будівництво гостьових автопарковок в кварталах № 2 ,3, 11, 13, 15 за 

бюджетні кошти на суму 1 033 237 грн. 

5. По вуличному освітленню по Комсомольській селищній раді за бюджетні 

кошти здійснено:     

заміну ламп - 204 шт. на суму 20 574 грн. 

 монтаж світильників – 118 шт. на суму  159 155 грн. 

 заміну кабелю – 1676 м на суму 33 942 грн. 

Виконано за бюджетні кошти  проектно-кошторисні роботи з капітального 

ремонту внутрішньо квартальних мереж вуличного освітлення в смт. 

Слобожанське в сумі 57 800 грн. 

6. Ремонт систем опалення та гарячого водопостачання: 

Теплоізоляція інженерних мереж житлових будинків – 707 339 грн. (бюджетні 

кошти). 

7. Озеленення населених пунктів Комсомольської селищної ради, а саме: 

7.1. смт. Слобожанське: 

 реконструкція центрального парку смт. Слобожанське на суму 1 140 958 

грн. 



 видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на території смт. 

Слобожанське на суму 199 800 грн. 

 роботи з реконструкції зелених насаджень і елементів благоустрою на 

прибудинковій території у житлових кварталах ( № 6, 15) на суму  

 2 991 000 грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень і майданчиків для відпочинку у 

лісопарковій зоні смт. Слобожанське на суму 799 800 грн. 

7.2 Виконано «Будівництво паркових споруд: доріжки, огорожа, малі 

архітектурні форми» в смт. Слобожанське на суму 1 390 640 грн. 

7.3 сел. Донець: 

 видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев і пнів на суму 199500 

грн. 

 поточний ремонт зелених насаджень на території парку на суму198 900 

грн. 

 капітальний ремонт зелених насаджень і елементів благоустрою на суму  

747 000 грн. 

8. По КП «Донець» проведена  закупівля товарів, робіт та послуг, а саме: 

 роботи з реконструкції мережі водовідведення  на суму 1 452 117 грн. 

 реконструкція мережі водовідведення по вул. Центральній в сел. Донець 

на суму 1 048 700 грн. 

 придбання додаткового приладдя для агрегату «Кобра 22» на суму 37 910 

грн. 

 придбання обладнання для озеленення на суму  67 500 грн. 

9. Виділено на відлов безпритульних тварин  69 000 грн. 

10.  Проведені роботи по ДНЗ: 

 заміна вікон  та дверей на металопластикові, ремонт віконних відкосів  в 

ДНЗ № 1 та 7 на суму  357 371 грн. 

 встановлення обладнання необхідних параметрів з системою автоматики 

та управління роботи пристрою оптимізації в ДНЗ на суму  63 400 грн. 

 придбання дитячо-спортивних майданчиків для Донецького ДНЗ на суму  

149350 грн. 

 придбання кухонного обладнання для Донецького ДНЗ на суму   24 650 

грн. 

 поточний ремонт підлоги у спальних кімнатах та приміщеннях в  ДНЗ № 

1 на суму 107 836 грн. 

 поточний ремонт фасаду будівлі   ДНЗ № 3 на суму 130 840 грн. 

 капітальний ремонт  покрівель павільйонів   ДНЗ № 1 на суму 121 419 

грн. 

 придбання матеріалів, обладнання та інвентарю в ДНЗ № 1 та 3 на суму 

76 110 грн. 

11. Було придбано: 

 паливно-мастильні матеріали на компактор для ущільнення ТПВ на 

полігоні в сумі  80000 грн. 

 автотехніка  (трактор «Беларус-320.4 та автогідропідйомник) на суму  

3 375  000 грн.     

 металеві контейнери     суму 90 000 грн. 

 рекламні конструкції на суму 390 850 грн. 



 матеріали для капітального ремонту водостічних систем   житлових 

будинків  на суму 42  000 грн.   

Виділено бюджетні кошти на вивезення відходів будівництва на полігон  

ТПВ для пересипки та ущільнення шарів ТПВ на суму 199 990 грн. 

Виконано ремонт трансформаторної підстанції на полігоні ТПВ  на суму  

 66 594 грн. 

 

Пріоритетні напрями роботи на 2017 рік  

 будівництво обвідного каналізаційного колектору та КНС в  смт. 

Слобожанське; 

 будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також 

системи послідовного та повторного використання води, в т.ч. води, що 

надходить від інших підприємств у смт. Слобожанське; 

 реконструкція полігону твердих побутових відходів в  смт. 

Слобожанське; 

 реконструкція  напірних колекторів від КНС № 1 та КНС № 4 до очисних 

споруд з технічним переоснащенням КНС № 1,2,3,4 сел. Донець; 

 реконструкція мережі водовідведення по вул. Центральній сел. Донець; 

 реконструкція водопроводу в сел. Донець; 

 підтримка та розвиток культури та спорту; 

 впровадження енергозберігаючих технологій. 

 

Проблемні питання 

 забезпечення питною водою сел. Благодатне; 

 забезпечення транспортним сполученням мешканців сел. Благодатне; 

 покращення мобільного зв’язку у сел. Донець та сел. Благодатне; 

 розпаювання земель колишнього радгоспу «Благодатний»; 

 ремонт дороги від Балаклійського шосе до сел. Донець та до сел. 

Благодатне; 

 пожежна безпека, охорона правопорядку; 

 капітальний ремонт системи водовідведення смт. Слобожанське; 

 медичне забезпечення мешканців громади у зв’язку з реформуванням 

системи охорони здоров’я.  

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова         Д.М. Діхтяр 

 


