
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 18 квітня 2017 року       № 417 - VIІ 

 

Про внесення змін та доповнень до Заходів 

на 2017 рік до Програми соціально-

економічного розвитку Комсомольської 

селищної ради на 2016 - 2019 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», рішенням ІV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ скликання 

«Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2016 - 2019 роки» від 25 грудня 2015 року № 

57 – VІІ, рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про 

подання на затвердження Комсомольської селищної ради змін та  доповнень до 

Заходів на 2017 рік до Програми соціально-економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки» від 18 квітня 2017 р. № 114, 

Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Заходів на 2017 рік до Програми 

соціально-економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова 

комісії – Сілаєва В.А.). 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                   Д.М. Діхтяр 
 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення ХХІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 18 квітня 

2017 року № 417 - VIІ 

 

Зміни та доповнення до Заходів 

на 2017 рік  до Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської селищної ради 

на 2016 - 2019 роки 

 

№ з/п Зміст заходу Сума, грн. 

І. 

 

Фінансування по галузі освіта: (було 1656864,00 грн.) 2 216 983,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна 

освіта» (було1648864,00 грн.) 
2 208 983,00 

4 Видатки на відрядження (було 1481,00 грн.) 2440,00 

18 Придбання енергозберігаючих ламп для ДНЗ  12184,00 

19 Придбання фарби для ДНЗ 9100,00 

20 Оплата послуг банку 956,00 

21 Поточний ремонт приміщень ДНЗ 460520,00 

22 Оплата курсів підвищення кваліфікації медичної сестри ДНЗ 

№ 1  

950,00 

23 Придбання вікон для ДНЗ № 7 75450,00 

ІІ. Фінансування по галузі культури: 597 761,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0104090 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу» (було 

548076,00 грн.) 

597761,00 

5 Придбання стальних листів для покриття віконних 

приямкових решіток 

9035,00 

6 Придбання  театральних костюмів 16000,00 

7 Виготовлення дерев’яної конструкції для нот та музичного 

інвентарю 

24650,00 

 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                                              Г.О.Куценко 
 


