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                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
21.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження Плану заходів
до новорічних та різдвяних свят
на 2018-2019 роки 

З  метою  забезпечення  належної  організації  та  проведення  Заходів  до
Новорічних та Різдвяних свят на 2018-2019 роки, керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада  в и р і ш и л а :

1. Затвердити План заходів до Новорічних та Різдвяних свят на 2018-2019
роки (додається).

2. Відділу культури та туризму, відділу освіти, молоді та спорту, старостам
старостинських округів забезпечити організацію проведення Плану заходів.

3.  Фінансування  Плану  заходів  проводити  в  межах  коштів  місцевого
бюджету, затвердженого на 2018 - 2019 роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  молоді,  спорту,  охорони здоров’я,  освіти,  науки і  культури,  постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку
та інвестицій.

         Селищний голова                                                        О.Кужель

        перевірено головний спеціаліст

        юрисконсульт Батюк К. Ф. 
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                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради

від 21.12.2018 року
Кужель О.В.

ПЛАН ЗАХОДІВ

До Новорічний та Різдвяних свят на 2018-2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Дата
проведення

Місце проведення Відповідальний  за
проведення

1. Дитяче  свято  «Святий
Миколай  запрошує  на
відкриття ялинки»

19.12.2018р

 

смт Чупахівка

ТЦ «Едем»

Кварта Е.А.

Колєснік В.С.

2. Засідання  клубу  за
інтересами «Золотий вік» в
рамках  проекту
«Покращення  якості
життя…»

19.12.2018р
смт Чупахівка

КЗ  «Публічна
бібліотека
Чупахівської
селищної ради»

Кубарь С.І.

3. Дитячий новорічний ранок
«Чудеса трапляються»

28.12.2018р
с.Лантратівка

СБК
Залавський  К.М.
Іванова О.І

4. Концерт  «Музичний
калейдоскоп»

25.12.2018р с.Новопостроєне Відділ  культури  і
туризму  селищної
ради, СК

5. Новорічний вечір «Загадай
бажання в Новорічну ніч»

28.12 2018р 
с.Лантратівка

16.00
Відділ  культури  і
туризму  селищної
ради,  будинки
культури

6.
Дитячий ранок 

«Збираємось  скоренько,
Новий рік близенько!»

31.12.2018р с.Оленінське Відділ  культури  і
туризму  селищної
ради, СБК 
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7. Вечір  відпочинку  для
дорослих  «Новорічні
забави»

31.12.2018р

20.00
С. Оленінське Відділ  культури  і

туризму  селищної
ради  ,  працівники
СК

8.
Святкова  дискотека  «
Новорічні  вітання  біля
ялинки»

31.12.2018р

16.01.2018
Чупахівський СБК Відділ  культури  і

туризму  селищної
ради, СБК

9
Святковий  концерт  «  З
Новим  роком,  з  Новим
щастям»

31.12.2018р

18.00

с. Грінченкове,

СК
Відділ  культури  і
туризму  селищної
ради,СК

10
Дитячий  ранок  «  В  новім
щасті,  в  новій  силі  –  З
Новим роком, діти милі!»

05.01.2019 р

11.00
Смт  Чупахівка,
СБК

Відділ  культури  і
туризму  селищної
ради, СБК

Секретар селищної ради                                 М. М. Маслюк
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