
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16  грудня  2016 року                                                               № 262 

 

Про виділення коштів для  

проведення новорічних свят 

 

 Розглянувши клопотання директора  Будинку культури Яблокової Е.О. та  

завідувача відділом дитячої творчості Будинку культури Педько А.І., та  

керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет Власівської селищної ради 

ВИРІШУЄ: 

1. Виділити із селищного бюджету кошти в сумі 2 258,85 грн. (дві тисячі 

двісті п’ятдесят вісім грн. 85 коп.) для проведення новорічних свят (додаток 

№ 1 і додаток № 2). 

2. Головному бухгалтеру – начальнику  відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти згідно п.1 рішення на виконання:  

- п.4 Кошторису до свята Миколая та відкриття новорічної ялинки від 

19.12.2016 р. (додаток № 1) виділити із загального фонду селищного бюджету з 

розділу "Інші видатки" в сумі 393,10 грн. (триста дев'яносто три грн. 10 коп.) 

- п.п.1, 2, 3 Кошторису до свята Миколая та відкриття новорічної ялинки від 

19.12.2016 р. (додаток № 1) і п.п.1, 2, 3 Кошторису на проведення 

загальноселищних дитячих Новорічних ранків (додаток № 2) виділити із 

спеціального фонду селищного бюджету з розділу "Цільові фонди, утворені 

органом місцевого самоврядування" в сумі 1865,75 грн. (одна тисяча вісімсот 

шістдесят п’ять грн. 75 коп.). 

 

 

Селищний голова                                                                  А.Бабаченко 

 



 
Додаток № 1 

до рішення виконкому  

від 16 грудня 2016 р. № 262 

 
Кошторис 

до свята Миколая та відкриття новорічної ялинки селища. 

(19.12.2016 р. площа БК) 

 

1.  Виготовлення Декорації       -  292грн. 75 коп.   

                                                            

2.  Технічне оснащення              -   70 грн. 

  
3.  Призи для ігор і естафет        -  298 грн.                                                                                                     

                                                                                                               

4.  Солодощі в торбу Миколаю  -  393 грн. 10 коп. 

 

Всього: 1053 грн. 85 коп. (одна тисяча п’ятдесят три гривні вісімдесят п’ять   

                                               копійок). 
 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення виконкому  

від 16 грудня 2016 р. № 262 
 

КОШТОРИС 

на проведення  загально селищних дитячих  

Новорічних  ранків 

 

 

1. Технічне оснащення – 218 грн. 

2. Оформлення сцени та залу  – 385, 50 грн. 

3. Призи для переможців конкурсів та ігор   – 599, 50 грн.  

 

Всього: 1203,00 грн. (одна тисяча двісті три грн. 00 коп.)  

 

 

 


