
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

                  ХХХІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

РІШЕННЯ   

08 лютого 2018 р.        № 588 - VIІ 
 

 

Про затвердження звіту про виконання заходів за 2017 

рік до Програми культурно-мистецьких заходів 
Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки  

 

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

України», рішення ІV сесії Комсомольської селищної ради VІI скликання «Про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 25 грудня 2015 року № 59-VІІ, рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради «Про подання на 

затвердження Комсомольської селищної ради звіту про виконання Заходів за 

2017  рік до Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської селищної 

ради на 2016-2019 роки» від 16 січня 2018 р. № 11 Комсомольська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити звіт про виконання заходів за 2017 рік до Програми культурно-

мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки (додаток 

№ 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

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

комісії – Сілаєва В.А.) та з гуманітарних питань (голова комісії  – Рильцев В.П.). 

 

 

 

 

 
 

Комсомольський 

селищний голова                                                                Д.М. Діхтяр 
 

 

 
 

 

 

 
 



Додаток 1 
до рішенням ХХХІІІ  сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від 08 лютого 

2018 року № 588 - VIІ 
 

Звіт 

про виконання Заходів за 2017 рік  до Програми культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки  

№ з/п Зміст заходи Сума, грн. 

заплановано 

Сума, грн.. 

використан

о 

КЗ Слобожанський селищний Палац культури:  

1.  Фестиваль ВІА до Дня Студента (Тетянин день) 

(січень): 

- придбання поліграфічної продукції(афіші, 

дипломи), придбання  призів 

2000,00 1998,66 

2  Участь в обласному конкурсі спортивних бальних танців 

(січень): 

- транспортні витрати 

2000,00 Участь 

приймали 

без 

використан

ня коштів 

3 Святкування «Масляної» (лютий): 

- придбання призів 

5000,00 4999,70 

4. Творчий  звіт по наданню на звання «Народний» 

вокального ансамблю «Осінні барви» (лютий): 

- придбання поліграфічної продукції(афіші, 

запрошення), придбання  кондвиробів 

2000,00 1999,60 

5 Участь у районному конкурсі до Дня закоханих (лютий) 

 - транспортні витрати 

800,00 участі не 

приймали 

6 Вогник для ветеранів «Зимові вечора» (лютий): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

2500,00 2499,90 

7 Участь у міжнародному фестивалі «Талица» (лютий): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

8 Ювілейні заходи до 20-річчя колективу спортивних 

бальних танців «Віват» (лютий): 

- придбання поліграфічної продукції (запрошення, 

афіші, грамоти, подяки), придбання подарунків 

6000,00 5999,34 

9 Участь в обласному конкурсі сучасного танцю «Чорна 

пантера»  

(лютий): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

10 Концерт до Дня 8-го Березня (березень) 

- придбання квітів  

10000,00 10000,00 

11 Концерт-КВН до Міжнародного Дня сміху (березень) 

- придбання призів 

1000,00 1000,00 

12 Участь у районному КВН (березень) 

- транспортні витрати 

800,00 Участі не 

приймали 

13 Участь у регіональному фестивалі «Дюймовочка» 

(березень): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

14 Святкування Дня працівника житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування (березень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та 

грамот 

6000,00 5992,00 

15 Проведення 30 міжнародного фестивалю «Радужний 15000,00   14986,00 



світ народних мелодій»(березень): 

- придбання поліграфічної продукції (запрошення, 

афіші, дипломи) 3000,00 грн., кондвиробів, солодких 

напоїв 2500,00, призів, сувенірів учасникам фестивалю 

3000,00 грн., квітів 500 грн., транспортні витрати – 

6000,00 грн. 

16. Змагання з спортивних бальних танців «Кубок 

Віденського вальсу» (березень): 

- придбання поліграфічної продукції (запрошення, 

афіші, дипломи) 

3300,00 3300,00 

17 Участь у Міжнародному фестивалі – конкурсі сучасного 

танцю «Мегаполіс» (березень): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

18 Творчий звіт по підтвердженню звання «Зразковий 

колектив» дитячого оркестру та «Народний колектив» 

оркестру «Реприза» (квітень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, 

запрошення), придбання  кондвиробів 

2000,00 1998,00 

19 Святкування Дня Перемоги 9 травня (квітень): 

- придбання подарунків для ветеранів, квітів  

10000,00 9990,00 

20 Ювілейні заходи до 5-річчя з Дня заснування 

театрального колективу «Абракадабра» (квітень): 

- придбання подарунків 

3000,00 3000,00 

21 Танцювальний фестиваль-конкурс «Чарівні блискавки» 

(квітень): 

- придбання поліграфічної продукції (запрошення, 

афіші)- 500,00 грн., призів 4500,00 грн. 

5000,00 4958,90 

22 Участь у регіональному конкурсі «Жива вода» (травень): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

23 Конкурс - фестиваль естрадної пісні «Зоряний дощ» 

(травень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, дипломи)-

1000,00 грн., , придбання призів 4000,00 грн. 

5000,00 4997,50 

24 Міжнародний день захисту дітей (травень): 

- придбання призів, подарунків  

7000,00 6992,00 

25 Фестиваль авторської пісні (червень): 

- придбання поліграфічної продукції (дипломи), 

придбання кубків 

2500,00 проведено 

без 

використанн

я коштів 

26 Участь у районному святі до Дня Івана Купала 

(червень): 

- придбання кондвиробів, солодких 

напоїв,транспортні витрати  

3100,00 3100,00 

27 Участь у обласному  (районному) ярмарку (серпень): 

- транспортні витрати 

2800,00 2800,00 

28 Святкування Дня селища (вересень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, 

подарунків,  рамок для подяк та грамот, квітів  

20000,00 19938,92 

29 Святкування Дня людей похилого віку (вересень): 

- придбання подарунків, квітів 

8000,00 5670,00 

30 Участь у Всеукраїнському фестивалі національних 

культур «Дружба» м. Миколаїв (вересень): 

- транспортні витрати 

4000,00 участі не 

приймали 

31 Святкування Дня працівників освіти (вересень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та 

8000,00 7800,00 



грамот 

32 Проведення дитячого свята «Осінні посмішки» 

(жовтень): 

- придбання  призів,кондвиробів, солодких напоїв  

5200,00 5198,00 

33 Святкування Дня працівників культури і аматорів 

народного мистецтва , ювілейних заходів до 55 річчя з 

Дня заснування Палацу культури (жовтень): 

- придбання поліграфічної продукції, подарунків, 

квітів, рамок для подяк та грамот 

20000,00 19999,70 

34 Участь у міжнародному  фестивалі - конкурсі сучасного 

танцю «ART-Bomb» (жовтень): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

35 Участь у регіональному конкурсі «Муза та діти» 

(листопад): 

- транспортні витрати 

2000,00 2000,00 

36 Святкування Дня працівників сільського господарства у 

сел. Донець (листопад): 

- транспортні витрати, придбання призів, 

подарунків, кондвиробів, солодких напоїв  

6000,00 4815,20 

37 Фестиваль української пісні «Співочі перлини» 

(листопад): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, 

дипломи) -1000,00 грн., призи -4000,00 грн. 

5000,00 4810,00 

38 Ювілейні заходи до 25-річчя з Дня заснування колективу 

сучасного танцю «Анкор» (грудень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, 

грамоти), подарунків 

5000,00 3500,00 

39 Святкування Нового року (відкриття ялинки) (грудень): 

- придбання призів,  кондвиробів  

10000,00 5223,00 

 Всього: 202000,00 181566,42 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради       Г.О. Куценко 


