
 
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Зміївського району Харківської області

LХVІІ сесія VIІ скликання
РІШЕННЯ

13 лютого  2020 року  № 1198 - VIІ

Про  участь  у  обласному  конкурсі  мініпроєктів
розвитку  територіальних  громад  «Разом  в
майбутнє»  у  2020  році  благодійної  організації
«Дитячий  центр  підтримки  та  розвитку
національної  культури  і  самодіяльної  художньої
творчості ЗДОНІ»

Розглянувши  лист  благодійної  організації  «Дитячий  центр  підтримки  та  розвитку
національної  культури і  самодіяльної художньої творчості  ЗДОНІ» від 03.02.2020 р. № 1,
керуючись  статтями  25  та  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи рішення Харківської обласної ради   від 07 грудня 2017 року № 579 -VII «Про
затвердження  Положення  про  порядок  проведення  обласного  конкурсу  мініпроєктів
розвитку  територіальних  громад  "Разом  в  майбутнє"  (зі  змінами)» з метою подальшого»  з  метою  подальшого
розвитку  місцевого  самоврядування,  визначення  ефективних  шляхів  вирішення  проблем
життєзабезпечення  територіальної  громади  Комсомольської  селищної  ради,  заслухавши
інформацію  про  участь  благодійної  організації  «Дитячий  центр  підтримки  та  розвитку
національної  культури і  самодіяльної  художньої  творчості  ЗДОНІ» в  обласному конкурсі
мініпроєктів  розвитку  територіальних  громад  «Разом  в  майбутнє»  у  2020  році,
Комсомольська  селищна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Схвалити мініпроєкт «Надійний карниз – безпека та комфорт для творчості» та надати

згоду на участь благодійної організації «Дитячий центр підтримки та розвитку національної
культури і  самодіяльної  художньої  творчості  ЗДОНІ»  в  обласному конкурсі  мініпроєктів
розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2.  В  разі  перемоги у обласному конкурсі  мініпроєктів  розвитку  територіальних  громад
«Разом  в  майбутнє»  у  2020  році,  передбачити  у селищному бюджеті  2020  року  для
співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 134 523,00 грн.(сто тридцять чотири тисячі
п’ятсот двадцять три гривні 00 коп.)» з метою подальшого.

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.)» з метою подальшого.

Комсомольський
селищний голова                                                                                             Дмитро ДІХТЯР
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