
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХІХ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   09  жовтня    2017р. 

                                                                                                                                                №    519  -VIІ                                                                                                   
«Про внесення змін до рішення 

ХХ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання  від 23 березня 2017 року №395- VІІ 

та ХХV сесії Комсомольської селищної ради 

VІІ скликання  від 12 липня  2017 року №475- VІІ» 

 

 

 

     Відповідно до ст.78 Бюджетного Кодексу України,селищна рада  

                                                    

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до рішення ХХ сесії  Комсомольської селищної ради 
«Про внесення змін до рішення ХVІ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання  від 22 грудня 2016 року №337- VІІ «Про селищний 

бюджет на 2017 рік.» VІІ скликання  від 23 березня 2017 року  

№ 395-VІІ, а саме  пункт 1.2.5.викласти у наступній редакції : 
 Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (кошторис КП 

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на             

2047139,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)» (виготовлення проектно-

кошторисної документації з капітального ремонту доріг смт.Слобожанське по 

вул.Дружби – 8000,00 грн.,по вул..Ціолковського – 8000,00 грн., виготовлення 

проектно-кошторисної документації з капітального ремонту тротуару по 

вул..Пушкіна смт.Слобожанське – 8000,00 грн.,капітальний ремонт 

внутрішньо квартальних мереж зовнішнього освітлення смт.Слобожанський – 

2023139,00 грн., а саме: 

- в кварталі №14 приєднаних від ТП 587 – 116911,00 грн., 

- в кварталі №4,6, приєднаних від ТП 40 - 411521,00 грн., 

- в кварталі  №1,6,7,8,9,10,11,17,18 приєднаних від шафи обліку на опорі №15 

по вул.Ціолковського – 277703,00 грн., 

- в кварталі №15,приєднаних від РП-1 – 157657,00 грн. 

- в кварталі №16,приєднаних від  ТП 499 – 165380,00 грн. 

- в кварталі №12,21,22,приєднаних від шафи обліку на опорі №59 по вул. 

Будівельній – 202061,00 грн. 



- в кварталі №19,20,приєднаних від шафи обліку на опорі №48 по 

вул..Будівельній – 111514,00 грн. 

- в кварталі № 13 і на території  Храму, приєднаних від шафи обліку на опорі 

№5 по вул..Ціолковського – 133501,00 грн. 

- в кварталі №3 і кварталі №2 (біля житлових будинків №102,103,гімназії 

№2) приєднаних від ТП 46 – 346954,00 грн. 

- в кварталі №13,приєднаних від ТП 39 – 99937,00 грн.) 

 

2. Внести зміни до рішення ХХV сесії  Комсомольської селищної 

ради «Про внесення змін до рішення ХVІ сесії  Комсомольської селищної 

ради VІІ скликання  від 22 грудня 2016 року №337- VІІ «Про селищний 

бюджет на 2017 рік.» VІІ скликання  від 12 липня 2017 року  

№ 475-VІІ, а саме  пункт 3.1.3.викласти у наступній редакції : 
Внести зміни по КПК 0106021 « Капітальний ремонт житлового фонду» 

(кошторис КП «Комунальник»)  шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 2 491459,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»(капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі буд.№12 по вул..Лермонтова - 526695,00 грн.,капітальний ремонт 

рубероїдної покрівлі буд.№19 по вул..Дружби» - 687236,00 грн.,капітальний 

ремонт шиферної покрівлі буд.№8 по вул..Дружби – 306879,00 

грн.,капітальний ремонт шиферної покрівлі буд.№17 по вул. Дружби – 

543709,00 грн.,капітальний ремонт рубероїдної покрівлі  буд №4 по 

вул..Спортивна – 426940,00 грн.)  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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 


