
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІ  сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

19 серпня 2021 року         №  570 - VIІІ 

 

Про внесення змін та доповнень 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 03.08.2021 року № 160, 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 та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми культурно – мистецьких 

заходів Слобожанської селищної ради на 2021 - 2025 роки» від 19 серпня 2021 р. № 297 

Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  та доповнення 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 в Додатку № 2: 

1.1.  пункт 11 розділу ІІІ Масові заходи з нагоди свят викласти в наступній редакції: 

2. № 

з

/

п 

Зміст заходів Прогнозований 

обсяг 

фінансування, грн. 

ІІІ. Масові заходи з нагоди свят ( придбання призів, подарунків, квітів,  поліграфічної 

продукції (у т.ч. подяк та грамот), рамок для подяк та грамот, кондвиробів, солодких 

напоїв, транспортні витрати до місця проведення заходів, придбання витратних 

матеріалів на виготовлення фотозон та/або виготовлення фотозон, прокат сцени та 

сценічного обладнання, інше (фарби, феєрверку, тощо) 

11 Святкування Дня селища Слобожанське (вересень)  163 000,00 

1.2. змінити цифри в рядку Всього по заходам з «299500,00» на «422500,00». 

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

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

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 

 

 



 

 

Погоджено: 

Голова комісії          В.П. Коробка 

Заступник селищного голови       О.В. Тимченко 

Начальник з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції       О.В. Рєпнікова 

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


