
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про організацію відпочинку дітей 

учасників бойових дій 

 

 

На виконання рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 30.01.2015р. №5 

«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей - мешканців м. Старокостянтинова», відповідно до ст. ст. 1, 7, 

24 Закону України від 04.09.2008р. №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Забезпечити організацію відпочинку дітей учасників бойових дій у літній період 

2016 року. 

2. Затвердити графік заїздів на відпочинок дітей учасників бойових дій у літній 

період 2016 року, згідно з додатком. 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

(Пасічник А.П.) забезпечити організацію відпочинку дітей учасників бойових дій, 

формування груп та дотримання графіків заїздів. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради (Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 170640 (сто сімдесят тисяч шістсот        

сорок) грн. 00 коп. з асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2016 рік на виконання 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей-мешканців м. Старокостянтинова. 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів у сумі 170640 (сто сімдесят 

тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп. з асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2016 рік 

по КФК 250404 «Інші видатки», на виконання Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Старокостянтинова за надані 

послуги з відпочинку дітей. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

07 червня 2016 року  Старокостянтинів   №207/2016-р 

 
 

                                                  

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

08 червня 2016року №207/2016-р 

 

Графік 

заїздів на відпочинок дітей учасників бойових дій у літній період 2016 року 

 

1. Івано-Франківська область, м.Яремче 

1. I заїзд (09.06. - 21.06.2016 р.) - 16 дітей  

2. II заїзд (21.06. - 03.07.2016 р.) - 16 дітей   

3. III заїзд (03.07. - 15.07.2016 р.) - 2 дітей   

4. IV заїзд (15.07. - 27.07.2016 р.) - 4 дітей   

5. V заїзд (27.07. - 08.08.2016 р.) - 6 дітей   

 Всього - 44 дитини 

 

2. Херсонська область, с. Залізний порт 

1. I заїзд (15.06. - 28.06.2016 р.) - 18 дітей  

2. II заїзд (27.06. - 10.07.2016 р.) - 5 дітей  

3. III заїзд (09.07.- 22.07.2016 р.) - 10 дітей  

4. IV заїзд (08.08. - 21.08.2016 р.) - 2 дітей  

 Всього - 35 дітей 

 

 

Секретар міської ради                                   підпис                                           О.Степанишин 

 


