
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

6 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30  червня 2021 року                                     № ___-6-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про внесення змін до Програми  

розвитку та функціонування системи 

культури Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського 

району Київської області на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням 3 сесії 

Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

VIII скликання від 24 грудня 2020 року  

 № 2/2-3-VIII 

 

Відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт змін до Програми розвитку 

та функціонування системи культури Борщагівської сільської територіальної 

громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 2/2-3-VIII, 

сільська рада    
  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Програми рограми розвитку та функціонування 

системи культури Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням 3 сесії Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 2/2-3-VIII (далі - Програма), 

виклавши додаток до Програми «Орієнтовний обсяг видатків відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області на організацію і проведення заходів з відзначення 

державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента 

України, Уряду України;  відзначення свят громади» в новій редакції, що 

додається.  
 



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань.  

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення 6 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від __.06.2021р. № _________ 

 

Додаток 

до Програми озвитку та 

функціонування системи 

культури Борщагівської 

сільської територіальної 

громади Бучанського 

району Київської області 

на 2021-2023 роки 

 

Орієнтовний обсяг видатків відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області на організацію і проведення заходів з відзначення державних свят, 

визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, 

Уряду України;  відзначення свят громади 

на 2021 рік 

 

№ з/п Назва заходу 

Обсяг видатків 

тис. грн. 

на 2021 рік 

1.  День Соборності України (22 січня) 20 

2.  День Чорнобильської трагедії (26 квітня) 0 

3.  День Перемоги (9 травня)  16 

4.  День Європи в Україні (третя субота травня) 0 

5.  День пам’яті жертв політичних репресій (третя неділя травня) 0 

6.  День захисту дітей (1 червня) 0 

7.  День медичного працівника (третя неділя червня) 13 

8.  День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни (22 червня) 0 

9.  День державної служби (23 червня) 0 

10.  День молоді (остання неділя червня) 0 

11.  День Конституції України (28 червня) 30 

12.  День українського прапору 0 

13.  День незалежності України (24 серпня) 500 

14.  День знань 100 

15.  День працівників освіти (перша неділя жовтня) 100 

16.  День захисника України (14 жовтня) 20 

17.  День працівника соціальної сфери (перша неділя листопада) 10 

18.  Всеукраїнський день працівників культури і майстрів 20 



народного мистецтва (9 листопада) 

19.  День Гідності та Свободи (21 листопада)  0 

20.  День пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада) 0 

21.  Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 

грудня) 
0 

22.  День Збройних Сил України (6 грудня) 0 

23.  День місцевого самоврядування (7 грудня) 15 

24.  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (14 грудня) 
10 

25.  Новорічні свята  960 

26.  День села Петропавлівська Борщагівка 100 

27.  День села Софіївська Борщагівка  100 

28.  Проведення місцевих фестивалів 77 

 Всього 2091,00 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 


