
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХV сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 
 

12 липня 2017 року         №  476 - 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 11 липня 2017 р. № 177 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 Фінансування по галузі освіта: 

- по загального фонду «Дошкільна освіта»: внести зміни у підпункт 23  та доповнити 

підпунктами 28-34,  

- спеціальний фонд «Дошкільна освіта»: доповнити підпунктом 2, 

в пункт ІІ Фінансування по галузі культури: 

- по загальному фонду «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» внести зміни у підпункти 1 та 2: 

№ з/п Зміст заходу Сума, грн. 

І. Фінансування по галузі освіта: 2 796734,00 

 у т.ч. по загальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта»: 2618734,00 

23 Придбання вікон для ДНЗ № 7 76035,00 

28 Придбання  роутера та підсилювача для комп’ютера для ДНЗ № 7 1064,00 

29 Придбання м якого інвентарю для ДНЗ 129300,00 

30 Придбання посуду для ДНЗ 54685,00 

31 Придбання меблів для ДНЗ 101452,00 

32 Придбання електричних товарів для ДНЗ 8000,00 

33  Поточний ремонт відкосів у ДНЗ № 7 67685,00 

34 Перереєстрація статуту Донецького ДНЗ  480,00 

 у т.ч. по спеціальному фонду КПК 0101010 «Дошкільна освіта» 178000,00 

2 Капітальний ремонт системи електропостачання ДНЗ № 7 170000,00 

ІІ. Фінансування по галузі культури: 1069260,00 

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

клуби та інші заклади клубного типу» 
770739,00 

1. Заробітна плата 515112,00 

2. Нарахування на заробітну плату 195962,00 

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 


