
Додаток № 2 
до рішення ІV сесії Комсомольської селищної 

ради VIІ скликання від 25 грудня 2015 року №  

59 - VIІ 

 

Заходи 

на 2016 рік  до Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки  
 

№ 

з/п 

Зміст заходи Сума, грн. 

КУ Комсомольський Палац культури: 

1 Святкування «Масляної» (лютий): 

- придбання сувенірів, призів, кондвиробів, солодких напоїв 

5000,00 

2. Концерт до Дня закоханих (лютий) 

-придбання призів, квітів 

1000,00 

3 Участь у районному конкурсі до Дня закоханих (лютий) 

 -транспортні витрати 

800,00 

4 Вогник для ветеранів «Зимові вечери» (лютий): 

придбання кондвиробів, солодких напоїв 

2500,00 

5 Участь у міжнародному фестивалі «Талица» (лютий): 

- транспортні витрати 

2000,00 

6 Концерт до Дня 8-го Березня (березень) 

-придбання квітів  

8000,00 

7 Концерт-КВН до Міжнародного Дня сміху (березень) 

-придбання призів 

1000,00 

8 Участь у районному КВН (березень) 

-транспортні витрати 

800,00 

9 Участь у регіональному фестивалі «Дюймовочка» (березень): 

- транспортні витрати 

2000,00 

10 Святкування Дня працівника житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування (березень): 

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

грамот 

6000,00 

11 Проведення 29 міжнародного фестиваля «Радужний світ 

народних мелодій»(квітень): 

- придбання поліграфічної продукції (запрошення, афіші, 

дипломи), кондвиробів, солодких напоїв, призів, сувенірів 

учасникам фестивалю, квітів,  рамок для дипломів, транспортні 

витрати 

15000,00   

12 Святкування Дня Перемоги 9 травня (травень): 

- придбання подарунків для ветеранів, квітів  

6000,00 

13 Участь у регіональному конкурсі «Жива вода» (травень): 

- транспортні витрати 

2000,00 

14 Конкурс виконавців естрадної пісні «Зоряний дощ» (травень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, дипломи), 

придбання призів 

4400,00 

15 Міжнародний день захисту дітей (травень): 

- придбання призів, подарунків  

5000,00 

16 Святкування Дня Конституції , Дня молоді (червень): 

- придбання призів 

1300,00 

17 Участь у районному молодіжному форумі (червень): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв, транспортні 

2500,00 



витрати 

18 Участь у районному святі до Дня Івана Купала (липень): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв,транспортні 

витрати  

3300,00 

19 Участь у обласному фестивалі «Печеніжське поле» (серпень): 

- транспортні витрати 

2000,00 

20 Святкування Дня Незалежності України (серпень): 

- придбання квітів, придбання  рамок для подяк 

1200,00 

21 Святкування Дня смт. Комсомольське (вересень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків,  

рамок для подяк та грамот, квітів  

15000,00 

22 Святкування Дня працівників сільського господарства у сел. 

Донець (жовтень): 

- транспортні витрати, придбання призів, подарунків, 

кондвиробів, солодких напоїв  

6000,00 

23 Святкування Дня людей похилого віку (вересень): 

- придбання подарунків, квітів 

5000,00 

24 Проведення дитячого свята «Осінні посмішки» (жовтень): 

- придбання  призів,кондвиробів, солодких напоїв  

5200,00 

25 Святкування Дня працівників освіти (вересень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

4000,00 

26 Святкування Дня працівників культури і аматорів народного 

мистецтва (жовтень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

4000,00 

27 Участь у регіональному конкурсі «Муза та діти» (листопад): 

- транспортні витрати 

2000,00 

28 Святкування Нового року (відкриття ялинки) (грудень): 

- придбання призів,  кондвиробів  

7000,00 

 Всього: 120000 ( сто 

двадцять тисяч  

грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                                               Г.О.Куценко 

 


