
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

17 червня 2021 року        №  проєкт - VIІІ 

 

Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до 

Програми культурно – мистецьких заходів 

Слобожанської селищної ради на 2021 -2025 роки   

 Розглянувши лист начальника Слобожанського відділу культури, туризму, молоді та 

спорту від 27.05.2021 року № 103, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», рішення ІІІ сесії  Слобожанської селищної ради VIІІ скликання 

«Про затвердження Програми культурно – мистецьких заходів Слобожанської селищної ради 

на 2021 -2025 роки» від 22 грудня 2020 року № 595 – VІІІ, рішення виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради «Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної 

ради внесення змін до Заходів на 2021 рік до Програми культурно – мистецьких заходів 

Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 роки» від __ червня  2021 р. № ____ 

Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  Заходів на 2021 рік до Програми культурно – мистецьких заходів 

Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки, затверджених рішенням ІІІ сесії 

Слобожанської селищної ради VIІІ скликання від  22 грудня 2021 року № 59 – VIІІ, а саме 

розділ І Транспортні витрати Додатку № 1 викласти в наступній редакції: 

2. № 

з

/

п 

Зміст заходів Прогнозований 

обсяг 

фінансування, грн. 

І. Транспортні витрати  

1 Поїздка  дітей до історичних та/або культурних місць (квітень) 21000,00 

2 Транспортні витрати для забезпечення участі творчих колективів, 

солістів закладів культури, Слобожанської школи мистецтв у 

селищних, районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  

культурно-мистецьких заходах 

9000,00 

Всього: по розділу І. Транспортні витрати  30000,00 

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

питань (голова комісії - Коробка В.П.).  

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 
Голова комісії          В.П. Коробка 

Заступник селищного голови        О.В. Тимченко 

Начальник відділу з питань правової роботи, запобігання 

та виявлення корупції          О.В. Рєпнікова 

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту    Л.В. Бідуліна 


