
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

24 жовтня  2019 року                                                                            № 1073 - VІІ 

 

Про 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», рішенням ІV сесії  Комсомольської селищної ради VIІ 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 змін до Заходів на 

2019 рік до Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки» від 22 жовтня 2019 р. № 291, 

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 ХLVІІІ 

сесією Комсомольської селищної ради VIІ скликання 20 грудня 2018 року № 830 

– VІІ, виклавши його в новій редакції (додаток № 1). 

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

гуманітарних питань (голова комісії  Рильцев В.П.) 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                               Дмитро ДІХТЯР 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення LХІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання від  жовтня 

2019 року №  1073 - VIІ 

 

Заходи 

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

2016-2019 роки  

КЗ КП «Слобожанський селищний Палац культури» 

№ 

з/п 

Зміст заходи Сума, грн. 

І. Проведення фестивалів, змагань та конкурсів  
1.  Фестиваль ВІА до Дня Студента (Тетянин день) (січень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, дипломи), 

придбання  призів 

5000,00 

2 32 Міжнародний фестиваль «Радужний світ народних 

мелодій»(березень): 

-  придбання поліграфічної продукції, кондвиробів, солодких 

напоїв, призів, сувенірів, квітів; 

-  транспортні витрати  

18000,00 

3 Змагання з спортивних бальних танців «Кубок Віденського вальсу» 

(березень): 

- -придбання поліграфічної продукції  

3300,00 

4 ІІ Театральний фестиваль «Натхнення душі»(березень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів,  

5000,00 

5 ІІІ –й Танцювальний фестиваль-конкурс «Чарівні блискавки» 

(квітень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів 

5000,00 

6 Конкурс - фестиваль естрадної пісні «Зоряний дощ» (травень): 

- придбання поліграфічної продукції , призів 

5000,00 

8 Фестиваль української пісні «Співочі перлини» (листопад): 

- придбання поліграфічної продукції., призи  

5000,00 

Всього:  по розділу І. Проведення фестивалів змагань та конкурсів 46300,00 

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

фестивалях та конкурсах за межами селищної ради та здійснення 

екскурсійних поїздок  
1 Участь у міжнародному фесталі «Талица» м. Харків (лютий) 3000,00 

2 Участь у Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Зоряна 

симфонія» м. Харків 

3000,00 

3 Участь у Міжнародному фестивалі – конкурсі мистецтв «Зоряна 

симфонія» м. Харків  

3000,00 

4 Участь в обласному  вокальному конкурсі «Синий платочек» м. 

Харків (травень) 

3000,00 

5 Участь у районному фестивалі «Весняні дзвіночки» м. Зміїв (травень) 1000,00 

6 Участь  в чемпіонаті  з спортивних бальних танців «Гран-Прі 

Слобожанщини» м. Харків (травень) 

3000,00 

7 Участь у районному святі до Дня Івана Купала м. Зміїв (липень) 1000,00 

8 Участь  у обласному фестивалі «Сад пісень Сковороди» у сел. Бабаї 

(вересень) 

3000,00 

9 Участь у міжнародному  фестивалі - конкурсі сучасного танцю  м. 

Харків (жовтень) 

3000,00 

10 Участь у регіональному конкурсі м. Харків (листопад)  3000,00 

11 Поїздка жителів сел. Благодатне до Свято-Успенської Святогірської 10500,00 



Лаври (м. Святогірськ, Донецька обл.)  

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

мистецьких заходах,  фестивалях та конкурсах за межами селищної ради  

36500,00 

ІІІ. Масові заходи з нагоди свят  
 

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

- придбання поліграфічної продукції, придбання  призів 

6000,00 

2  Концерт до Дня закоханих (лютий): 

- придбання  призів 

500,00 

3 Концерт до Дня 8-го Березня (березень) 

- придбання поліграфічної продукції, придбання квітів 

11000,00 

4 Концерт-КВН до Міжнародного Дня сміху (березень) 

- придбання призів 

1000,00 

5 Святкування Дня працівника житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування (березень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

6000,00 

6 Святкування Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги (квітень): 

- придбання поліграфічної продукції, придбання подарунків для 

ветеранів, квітів 

9720,00 

7 Святкування Міжнародного дня захисту дітей (травень) смт. 

Слобожанське, сел. Донець: 

- придбання поліграфічної продукції, придбання призів, подарунків 

8000,00 

8 Святкування Дня селища Донець (червень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків,  рамок 

для подяк та грамот, квітів, транспортні витрати 

5000,00 

9 Святкування Дня медичного працівника (червень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

6000,00 

10. Святкування  Дня Конституції та Дня Молоді берег озера Лиман 

(червень): 

- транспортні витрати, придбання призів 

5000,00 

11 Святкування Дня незалежності (серпень): 

- придбання квітів, рамок для подяк та грамот 

- 

12 Святкування Дня селища (вересень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків,  рамок 

для подяк та грамот, квітів 

13600,00 

13 Святкування Дня працівників освіти (вересень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

7500,00 

14 Святкуванняо Дня захисника України (жовтень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

- 

15 Святкування Дня працівників культури і аматорів народного 

мистецтва (жовтень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

3000,00 

16 Святкування  Дня енергетиків (грудень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот, 

поліграфічної продукції 

3000,00 

17 Відкриття ялинки, святкування Нового року смт. Слобожанське, сел. 

Донець (грудень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків 

12000,00 

Всього по розділу ІІІ. Масові заходи з нагоди свят 97320,00 

ІV. Заходи для ветеранів 

1. Вогник для ветеранів «Зимові вечора» (лютий): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

2500,00 

2 Вогник до Міжнаро́дного дня люде́й похи́лого ві́ку та Дня ветерана 2500,00 



(вересень): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

3 Вогник для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  3000,00 

Всього по розділу ІV. Заходи для ветеранів 8000,00 

V.  Заходи колективів КЗ КП «Слобожанський селищний Палац культури» 

1. Дитяче свято для дитячих колективів Палацу культури «Осінні 

посмішки» (жовтень): 

- придбання призів, кондвиробів, солодких напоїв 

5000,00 

 Всього по розділу V.  Заходи колективів КЗ КП «Слобожанський 

селищний Палац культури» 

5000,00 

Всього по заходам: 193120,00 

 

 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                                         Галина КУЦЕНКО 
 

 

 


