
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХІV сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

від 08 червня 2017 року       № 444 - 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 07 червня 2017 р. № 154, 

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, а саме в пункт І 

загального фонду «Дошкільна освіта»:: внести зміни у підпункти 1, 2, 3, 16, 17 та 

доповнити підпунктами 25, 26, 27 : 

№ 

з/п 

Зміст заходу Сума, грн. 

І. Фінансування по галузі освіта: 2 263483,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта»: 2255483,00 

1.  заробітна плата  830626,00 

2.  нарахування на заробітну плату 253023,00 

3.  продукти харчування 385050,00 

16. придбання  вузлів обліку холодного водопостачання для ДНЗ смт. 

Слобожанське 

10117,00 

17. встановлення вузлів обліку холодного водопостачання 16683,00 

25. поточний ремонт димоходів  у Донецькому ДНЗ  36885,00 

26. державна повірка газових сигналізаторів у ДНЗ № 1 та Донецькому 

ДНЗ 

560,00 

27. перевірка димових та вентиляційних каналів у ДНЗ № 1 та 

Донецькому ДНЗ 

1504,00 

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 

 

 

 


