
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05 лютого 2018 року  Старокостянтинів   № 38 

 

Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 
 

 

З метою належного відзначення у місті Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та вшанування воїнів-афганців, 

розглянувши подання голови Старокостянтинівської міської організації 

ветеранів Афганістану Чорногуза О.П. від 25 січня 2018 року та керуючись   

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

 

1.  Затвердити заходи з підготовки та відзначення у місті Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав згідно (додаються). 

 

2.  Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити виконання затверджених заходів. 

 

3.  Нагородити грамотами виконавчого комітету міської ради, цінними 

подарунками найактивніших членів Старокостянтинівської міської організації 

ветеранів Афганістану за сприяння розвитку територіальної громади міста, 

виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав згідно з додатком 1. 

 

4.  Надати матеріальну допомогу для членів сімей воїнів-афганців (які 

загинули та померли) згідно з додатом 2. 

 

5.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.): 

 

1) виділити кошти по КПКВ 0813242 КЕКВ 2730 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 14800 (чотирнадцять 

тисяч вісімсот) грн. на матеріальну допомогу членам сімей воїнів-афганців (які 

загинули та померли), згідно з додатком 3, та по КПКВ 0813242 КЕКВ 2240 в 

сумі 116 (сто шістнадцять) грн. 92 коп. на поштові витрати; 

 



 

 

2)  виділити кошти по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» у сумі 5650 (п'ять тисяч шістсот п'ятдесят) грн. для придбання 

цінних подарунків та букетів квітів в межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на                   

2016-2020 роки; 

 

3)  виділити кошти по КПКВ 0215011 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» у сумі 3000 (три 

тисячі) грн. для проведення змагань у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік. 

 

6.  Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечити проплату коштів, передбачених у  

п. п. 1 п. 5 даного розпорядження. 

 

7.  Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів передбачених у п. п. 2,             

п. п. 3 п. 5 даного розпорядження. 

 

8.  Директору територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Кот Н.Є. виділити автомобіль для перевезення 

членів спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) до міського 

кладовища для покладання квітів на могили померлих. 

 

9.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови, начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради Камінську В.К. 
 

 

 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови    

05 лютого 2018 року № 38 

 

Заходи 

з підготовки та відзначення у місті Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

 

1. Оновлення банку даних щодо учасників бойових дій на території 

інших держав. Надання матеріальної допомоги членам сімей воїнів-афганців 

(які загинули та померли). 

 

 

Управління соціального захисту 

населення, фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради;        

до 15 лютого 2018 року. 

 

2. Упорядкувати Меморіал Слави та обеліск воїнам-афганцям. 

 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство;  

до 15 лютого 2018 року. 

 

3. Забезпечити підготовку та проведення у закладах культури, освіти 

міста, годин пам’яті, уроків мужності, тематичних лекцій, круглих столів, 

книжкових виставок, відкриття музейних експозицій, інших заходів, 

присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради;  

до 01 березня 2018 року. 

 

4. Покладання квітів до Меморіалу Слави, обеліску воїнам-афганцям. 

 

Організаційно-контрольний відділ, 

відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

15 лютого 2018 року. 
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Продовження додатка  

 

5. Проведення зустрічі міського голови з учасниками бойових дій на 

території інших держав, нагородження грамотами та цінними подарунками. 

 

Управління соціального захисту 

населення, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської 

ради; 

15 лютого 2018 року. 

 

6. Покладання вінків, квітів на могили загиблих та померлих воїнів-

афганців керівництвом виконавчого комітету міської ради та воїнами-

афганцями. 

 

Організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради;                

до 15 лютого 2018 року. 

 

7. Турнір з волейболу на честь річниці виводу військ з Республіки 

Афганістан та пам’яті воїна-афганця Скринського В.Е. 

 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

10 лютого 2018 року, ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 8. 

 

8. Турнір з настільного тенісу на честь річниці виводу військ з 

Республіки Афганістан та пам'яті воїна-афганця Палія Г.Д. 

 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

16 лютого 2018 року, ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 3. 

 

9. Турнір з баскетболу на честь річниці виводу військ з Республіки 

Афганістан та пам’яті воїна-афганця Денисюка О.В. 

 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради  

 

 

 



3 

Продовження додатка  

 

13 лютого 2018 року, ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 7. 

 

10. Широке висвітлення заходів у засобах масової інформації. 

 

Міське радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради 

до 01 березня 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                В. Янзюк  

 
 


