
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

                         L сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

21 лютого 2019 р.         № 883-VIІ 
 

 
Про внесення змін до Заходів на 2019 рік до 

Програми культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки 

 

 Розглянувши лист КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» від 14.02.2019 

р. № 20, щодо внесення змін до Заходів на 2019 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 виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради «Про подання на затвердження Комсомольської селищної 

ради змін до Заходів на 2019 рік до Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 19 лютого 2019 р. №  77 Комсомольська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Заходів на 2019 рік до Програми культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки, затверджених рішенням ХLVІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VIІ скликання від 20 грудня 2018 року № 830 - VIІ, а саме 

пункт 7 розділу ІІ. Транспортні витрати для участі у культурно-мистецьких заходах, 

фестивалях та конкурсах за межами селищної ради (при надходженні офіційного запрошення) 

та пункти 1 та 3 розділу ІІІ. Масові заходи з нагоди свят викласти  в такій редакції: 

ІІ. Транспортні витрати для участі у культурно-мистецьких заходах,  фестивалях та 

конкурсах за межами селищної ради (при надходженні офіційного запрошення) 

7 Участь у районному КВК  м. Зміїв (березень) - 

Всього: по розділу ІІ. Транспортні витрати для участі у культурно-мистецьких 

заходах,  фестивалях та конкурсах за межами селищної ради 

46000,00 

ІІІ. Масові заходи з нагоди свят  

1  Святкування «Масляної» смт. Слобожанське, сел. Донець (лютий): 

- придбання поліграфічної продукції, придбання  призів 

6000,00 

3 Концерт до Дня 8-го Березня (березень) 

- придбання поліграфічної продукції, придбання квітів 

11000,00 

Всього по розділу ІІІ. Масові заходи з нагоди свят 108500,00 

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

гуманітарних питань (голова комісії  – Рильцев В. П.). 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                                          Д.М. Діхтяр 


