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План завдань і заходів Програми 
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смт Старий Салтів 

2019 р. 

 
 



 

Завдання Заходи 
Результативний 

показник 

Відповідальний 

виконавець 

Строк 

реалізації 

Джерела 

фінансування 

Роки фінансування в тис. грн. Очік. рез-т від 

викон. заходу 2020 2021 2022 

1. Впровадження в будинках культури та клубах ОТГ  нових  послуг орієнтованих на потреби та запити жінок та чоловіків громади різних вікових груп 

та  спрямованих на вирівнювання гендерних диспропорцій 

1.1.  Утворення  

вокально-

інструментальних 

ансамблів ( ВІА) при 

Старосалтівському та 

Кирилівському СБК.  

 

1.1.1. Придбання 

музичних 

інструментів для 

Старосалтівського 

СБК, а саме : 

саксофон, 

електрогітара, 

електропіаніно  

 

Кількість ВІА . 

Кількість 

придбаних 

музичних 

інструментів. 

Кількість  

охоплених 

послугою  жінок 

та чоловіків. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 30,0 50,00 Кількість ВІА – 

1 од.. 

Кількість 

музичних 

інструментів – 

3 шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

3 , чоловіків – 4   

1.1.2.Придбання 

музичних 

інструментів для 

Кирилівського 

СБК: а саме 

електрогітара , 

сінтезатор  

Кількість ВІА . 

Кількість 

придбаних 

музичних 

інструментів. 

Кількість  

охоплених 

послугою жінок 

та чоловіків. 

 

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 20,0 10,0 Кількість ВІА – 

1 од.. 

Кількість 

музичних 

інструментів – 

3 шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

3 , чоловіків – 4   

1.2. Утворення гуртків  

караоке  для молоді та 

дорослих вікової групи 

36-60+  

1.2.1.  Придбання 

обладнання для 

Старосалтівського 

СБК, а саме :  

проекційний екран 

200x150 , 

проектор, два 

радіомікрофони 

Кількість 

гуртків . 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком .  

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020-

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет.  

20,0   Кількість 

гуртків -1 од.. 

Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.2.2.  Придбання Кількість 01.01.2020 Місцевий 20,0   Кількість 

https://pn.com.ua/md/2606884/


обладнання для 

с.Хотімля, а саме : 

проекційний екран 

200x150 , 

проектор, два 

радіомікрофони  

гуртків . 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком .  

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

31.12.2020 

бюджет гуртків -1 од.. 

Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.2.3.  Придбання 

обладнання  для 

Зарічненського 

СБК, а саме : 

проекційний екран 

200x150 , 

проектор, два 

радіомікрофони 

Кількість 

гуртків . 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

01.01.2020 

– 

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет 

20,0   Кількість 

гуртків -1 од.. 

Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.2.4.  Придбання 

обладнання  для 

Молодівського 

СБК, а саме : 

проекційний екран 

200x150 , 

проектор, два 

радіомікрофони 

Кількість 

гуртків . 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

01.01.2020 

– 

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет  

20,0   Кількість 

гуртків -1 од.. 

Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.2.5.  Придбання 

обладнання для 

Кирилівського 

СБК, а саме : 

проекційний екран 

Кількість 

гуртків . 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

01.01.2020- 

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет  

20,0   Кількість 

гуртків -1 од.. 

Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

https://pn.com.ua/md/2606884/
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200x150 , 

проектор, два 

радіомікрофони 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

  

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.3. Проведення 

вечорів танців та  

дискотек  

а) для молоді; 

б) вечори танців та 

дискотеки (ретро,70-х, 

80-х, 90-х) 

1.3.1. Придбання 

світломузичного 

обладнання  для 

Старосалтівського 

СБК: 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2021 

– 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

 10  Кількість 

обладнання – 1 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

1.3.2.  Придбання 

обладнання  для 

с.Хотімля, а саме: 

дві  активних аудіо 

колонки , 

мікшерний пульт , 

світломузична 

апаратура. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2020 

– 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

30,0 10  Кількість 

обладнання – 5 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

1.3.3  Придбання 

обладнання  для 

Зарічненського 

СБК: дві  активних 

аудіо колонки , 

мікшерний пульт , 

світломузична 

апаратура. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2021- 

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет 

60,0  10 Кількість 

обладнання – 2 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

3.3.  Придбання 

світломузичного 

Кількість 

придбаного 

Сектор 

культури і 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

 10  Кількість 

обладнання – 2 

https://pn.com.ua/md/2606884/


обладнання для 

Молодівського 

СБК: 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

туризму  

Директор СБК  

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

3.4. Придбання 

світломузичного 

обладнання  для 

Кирилівського 

СБК: 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет 

 10  Кількість 

обладнання – 2 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

1.4. Організація 

кінопереглядів для 

всіх вікових категорій: 

а) мультфільмів та 

науково-пізнавальних 

та фільмів шкільної 

програми – для дітей 

та їх батьків (бабусі та 

дідусі)  

б) художніх  фільмів 

різних жанрів та 

документальних 

фільмів для   молоді та 

дорослих вікової групи 

36-60+  . 

1.4.1. Придбання 

обладнання для 

Старосалтівського 

СБК, а саме : 

моторізований 

проекційний екран  

(6000Х5000), 

проектор, ноутбук 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК 

художній 

керівник 

01.01.2020- 

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет  

60,0   Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 1,0, 

1-м чоловіком – 

1,0 

 

1.4.2  Придбання  

ноутбука  для 

с.Хотімля: 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2020- 

31.12.2020 

Місцевий 

бюджет  

10,0   Кількість 

обладнання – 3 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,6, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

1.4.3.  Придбання  Кількість Сектор 01.01.2020- Місцевий 10,0   Кількість 



обладнання  для 

Зарічненського 

СБК, а саме : 

ноутбука 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

31.12.2020 бюджет  обладнання – 1 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 1,0, 

1-м чоловіком – 

1,0 

 

1.4.4 . Придбання 

обладнання для 

Молодівського 

СБК, а саме : 

ноутбука  

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК,  

01.01.2021- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

10,0   Кількість 

обладнання – 2 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 1,0, 

1-м чоловіком – 

1,0 

 

1.4.5.  Придбання 

обладнання  для 

Кирилівського 

СБК, а саме : 

ноутбука 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК,  

01.01.2021- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

10,0   Кількість 

обладнання – 2 

шт. 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 1,0, 

1-м чоловіком – 

1,0 

 

2. Підвищення   рівня охоплення мешканок  та мешканців громади  послугами в галузі культури шляхом покращення якості  наявних  послуг  та  

утворення нових просторів змістовного дозвілля для жінок і чоловіків  з урахуванням їх запитів та потреб 

2. 1.  Удосконалення 

діяльності  вокального 

ансамблю 

«Салтів’янка».  

 

 

 

 

2.1.1. Придбання 

нових концертних 

костюмів для 

учасниць 

ансамблю 

Кількість 
придбаних 
костюмів. 
Додаткове 
залучення жінок 
вікової групи до 
55 років .  

Сектор 
культури і 
туризму 
Директор СБК, 
художній 
керівник 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет  

 50,00 50,00 Кількість 
костюмів – 20 
шт. 
Збільшення 
кількості 
охоплених 
послугою не 
менше ніж на 6 
жінок . 



2.2.  Утворення  на базі 

будинків культури 

інтернет - клубів для 

молоді та  дорослих 

працездатного віку 

2.2.1. Придбання 

обладнання для 

Старосалтівського 

СБК, а саме : двох 

ноутбуків-  та 

МФУ  

Кількість 

інтернет-клубів. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2020- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет 

10,0 20,00  Кількість 

інтернет клубів 

– 1 од.. 

Кількість 

придбаного 

обладнання – 3 

шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

30 , чоловіків – 

30.   

2.2.2. Придбання  

двох ноутбуків та  

МФУ   для 

с.Хотімля: 

Кількість 

інтернет-клубів. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2020- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет 

 20,00 10,0 Кількість 

інтернет клубів 

– 1 од.. 

Кількість 

придбаного 

обладнання – 3 

шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

20 , чоловіків – 

20.   

2.2.3.  Придбання  

обладнання  для 

Зарічненського 

СБК, а саме : два 

ноутбуки та МФУ 

Кількість 

інтернет-клубів. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2020- 

31.12.2021 

Місцевий 

бюджет 

 20,00 10,0 Кількість 

інтернет клубів 

– 1 од.. 

Кількість 

придбаного 

обладнання – 3 

шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

20 , чоловіків – 

20.   

2.2.4 . Придбання 

обладнання для 

Молодівського 

СБК, а саме : два 

Кількість 

інтернет-клубів. 

Кількість 

придбаного 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021- 

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет 

 20,00 10,00 Кількість 

інтернет клубів 

– 1 од.. 

Кількість 



ноутбуки та МФУ обладнання. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

придбаного 

обладнання – 3 

шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

20 , чоловіків – 

20 

2.2.5.  Придбання 

обладнання  для 

Кирилівського 

СБК, а саме : два 

ноутбука та  МФУ 

Кількість 

інтернет-клубів. 

Кількість 

придбаного 

обладнання. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021- 

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет 

 10,00 20,00 Кількість 

інтернет клубів 

– 1 од.. 

Кількість 

придбаного 

обладнання – 3 

шт. 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

20 , чоловіків – 

20 

2.3.  Запровадити 

проведення майстер-

класів  на базі 

будинків культури.   

2.3.1. Придбаня 

роздаткового 

матеріалу для 

Старосалтівського 

СБК   для 

проведення 

майстер-класів 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва та 

рукоділля для 

молоді та 

дорослих вікової 

групи 36- 60+ 

Кількість 

майстер класів 

за тиждень . 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 25,0 25,0 Кількість 

майстер-класів 

за тиждень- 1 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,7, 

1-м чоловіком – 

0,6 

 

 2.4.2 . Придбання 

роздаткового 

матеріалу для 

Зарічнянського 

СБК для 

проведення 

майстер-класів 

Кількість 

майстер класів 

за тиждень . 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 25,0 25,0 Кількість 

майстер-класів 

за тиждень- 1 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 



декоративно-

ужиткового  

мистецтва та 

рукоділля для 

молоді та 

дорослих вікової 

групи 36- 60+ 

чоловіком. жінкою – 0,5, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

 2.4.3.  Придбання 
роздаткового 
матеріалу для 
Молодівського 
СБК для 
проведення 
майстер-класів 
декоративно-
ужиткового  
мистецтва та 
рукоділля для 
молоді та 
дорослих вікової 
групи 36- 60+ 

Кількість 

майстер класів 

за тиждень . 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 25,0 25,0 Кількість 

майстер-класів 

за тиждень- 1 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,5, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

 2.4.3.  Придбання 
роздаткового 
матеріалу для 
Кирилівського 
СБК для 
проведення 
майстер-класів 
декоративно-
ужиткового  
мистецтва та 
рукоділля для 
молоді та 
дорослих вікової 
групи 36- 60+ 

Кількість 

майстер класів 

за тиждень . 

Середньорічна 

кількість 

відвідувань 1-ю 

жінкою та 1-м 

чоловіком. 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 25,0 25,0 Кількість 

майстер-класів 

за тиждень- 1 

Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 0,5, 

1-м чоловіком – 

0,5 

 

2.5.Утворення на базі 

будинків культури  

клубу за інтересами 

для жінок і чоловіків . 

2.5.1. Придбання 

для 

Старосалтівського 

СБК меблів, а 

саме: стіл 

трансформер та 20 

офісних стільців ; 

татеатральних 

костюмів – 10 шт. 

та роздаткового 

матеріалу  

Кількість клубів 

за інтересами.. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

01.01.2021-

31.12.2022 

  40,00 40,0 Кількість 

клубів за 

інтересами – не 

менше 2 . 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

30 , чоловіків – 

30 

 2.5.2.  Придбання 

для Зарічанського 

Кількість клубів 

за інтересами. 

Сектор 

культури і 

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 40,0 40,0 Кількість 

клубів за 



СБК: 

а) спортивного 

обладнання 

(велотренажер, 

бігова доріжка , 

тенісного столу) 

б) стіл 

трансформер та 20 

офісних стільців; 

в) театральні 

костюми – 10 шт. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків. 

 

туризму  

Директор СБК, 

художній 

керівник 

інтересами – не 

менше 3 . 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

40 , чоловіків – 

40 

 2.5.3.  Придбання 

для 

Молодівського  

СБК: 

а) спортивного 

обладнання 

(тенісного столу) 

б) стіл 

трансформер та 

20 офісних 

стільців; 

в) театральні 

костюми – 10 шт. 

Кількість клубів 

за інтересами. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 20,0 50,0 Кількість 

клубів за 

інтересами – не 

менше 3 . 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

30 , чоловіків – 

30 

 2.5.4.  Придбання 

для 

Кирилівського  

СБК: 

а) спортивного 

обладнання 

(тенісного столу) 

б) стіл 

трансформер та 20 

офісних стільців; 

в) театральні 

костюми- 10 шт. 

Кількість клубів 

за інтересами. 

Кількість  

охоплених 

послугою - 

жінок та 

чоловіків 

Сектор 

культури і 

туризму  

Директор СБК  

01.01.2021-

31.12.2022 

Місцевий 

бюджет  

 20,0 50,0 Кількість 

клубів за 

інтересами – не 

менше 3 . 

Охоплено 

активною 

послугою – не 

менше  - жінок- 

30 , чоловіків – 

30 

3.  Приведення інфраструктури закладів культури до відповідного стану ,   що забезпечує якісне надання культурних послуг, які  відповідають потребам 

мешканців і мешканок громади різних вікових груп 

3.1.Проведення 3.1.1.Виготовлення Кількість 
виготовлених 

Сектор 
культури і 

01.01.2020 
– 

Місцевий 
бюджет  

100,0   Виготовлено 
ПКД – 1 шт. 



капітального ремонту 

будівель  закладів 

культури 

ПКТ на 

капітальний 

ремонт будівлі 

Молодівського 

СБК   

ПКД. 
Кількість 
відремонтованих 
будівель  
Середньорічна 
кількість 
відвідувань 1-ю 
жінкою та 1-м 
чоловіком 

туризму 
Директор СБК 

31.12.2022 Грантові 
кошти 

 Згідно 
проектно-
кошторисної 
документації  

Згідно 
проектно-
кошторисної 
документації 

Відремонтовано 
будівель – 1 шт. 
Середньорічна  

кількість 

відвідуваних 

заходів: 1-ю 

жінкою – 4, 

1-м чоловіком – 

3,5 
 

 Місцевий 
бюджет 

400,0 450,0 450,0  

 

Завідувач сектору культури і туризму  

Старосалтівської селищної ради                                                                                                                                                                                        Г.Ю. Сороковий  


