
Проєкт  
вноситься селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від ________ 2022 року                                                     № ____ 
смт Олександрівка 

 

Про проведення заходів комунальним 
закладом «Центр культури та дозвілля»  
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району  
Кіровоградської області в 2022 році 
 

Відповідно до п.3 ст. 29, п.2 ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 16 лютого 2021 року №151 «Про план виконавчого 
комітету Олександрівської селищної ради на 2021 рік», Регламенту роботи 
виконавчого комітету Олександрівської селищної ради, затвердженого 
рішенням виконкому від 26 січня 2021 року №144, враховуючи інформацію 
керівника комунального закладу «Центр культури та дозвілля» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проведення заходів комунальним закладом «Центр культури 
та дозвілля» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області 28 червня 2022 року до Дня Конституції 
України та 24 серпня 2022 року до Дня Незалежності України. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Василя 
СКЛЯРЕНКА. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Олександрівської селищної ради 

від  ____ червня 2022р. № _______ 

  

  

Заходи  

комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області _  
 (назва виконавчого органу селищної ради)   

в 2022 році 
  

І. Описова звітність:      

28 червня 2022 року Комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» 

Олександрівської  селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області планує проведення урочистостей та святкового концерту до Дня 

Конституції України; 24 серпня 2022 року відбудуться урочистості з нагоди 

Дня Незалежності України, святковий концерт, конкурсно – розважальна 

програма «Супер бабуся», вище зазначені заходи будуть проведені в глядацькій 

залі комунального закладу «Центр культури та дозвілля». 

 

 

В.о. директора  

КЗ «Центр культури та дозвілля»        ___________              Л. М. СИРОТА   

(повне найменування посади                     (підпис)                         (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

головного розробника) 

  

Начальник відділу  

культури та туризму                        _____________         _Людмила ГУНЬКО_ 
(посада керівника виконавчого органу             (підпис)                   (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

  

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник селищного голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів ради              ____________     _Василь СКЛЯРЕНКО_ 
                  (підпис)                      (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 
 

     

 

 

 
 


