
     

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

19  серпня 2021 року                         №568 - VIІІ 
 

Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до 

комплексної Програми розвитку 

освітянської галузі Слобожанської 

селищної ради на 2021 – 2025 роки   

 

 З метою покращення якості надання освітніх послуг на території Слобожанської 

селищної територіальної громади, враховуючи  рішення ХV сесії Слобожанської селищної 

ради VIІI скликання «Про затвердження комплексної Програми розвитку освітянської галузі 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки» від 22 липня 2021 року № 470 - VIII, 

рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради  «Про подання на 

затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення змін до Заходів на 2021 рік до 

комплексної Програми розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної ради на 2021 – 

2025 роки» від 19 серпня 2021 року №286 , керуючись  п. 22 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Заходів на 2021 рік до комплексної Програми розвитку освітянської галузі 

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

Слобожанської селищної ради VIІI скликання від 22 липня 2021 року № 470 – VIII, а саме: 

1.1. доповнити Заходи на 2021 рік до комплексної Програми розвитку освітянської галузі 

Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 роки наступним рядком: 

п/п Найменування заходу Виконавець 

заходу 

Джерела 

фінансування  

Прогнозований 

обсяг 

фінансування, грн. 

3. Реалізація проєкту 

«Яскрава освіта для 

кожної дитини села 

Нижній Бишкин 

Слобожанської 

територіальної громади 

Харківської області 

шляхом придбання на 

загальну суму, з них: 

 

- інтерактивна панель 

та ноутбук з 

встановленим 

програмним 

забезпеченням 

  

- комплект електронних 

мультимедійних 

підручників для 

Відділ освіти 

Слобожанської 

селищної ради 

Кошти цільового 

фонду, що надійшли 

від АТ 

«Укргазвидобування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 866,00 

 

 

 

168 000,00 

 

 

20 450,00 

 

 

 



загальноосвітніх шкіл 

для 1-9 класів 

  

- мережеве обладнання 

(комутатори, 

коннектор, кабель вита 

пара, безпровідний 

маршрутизатор) 

 

 

8 416,00 

1.2. внести зміни до рядка Разом, виклавши у наступній редакції: 

 Разом:   309 348,00 

 

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

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

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова             Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


