
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

11 жовтня  2018 року  Старокостянтинів   № 331/2018-р 

 

Про забезпечення заходів з 

нагоди Дня захисника України 

та Дня Українського козацтва 
 

 

З метою належного забезпечення заходів з нагоди Дня захисника України 

та Дня Українського козацтва, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих військовослужбовців та 

представників українського козацтва міста за сумлінне виконання службових 

обов’язків, вагомий внесок у забезпечення обороноздатності держави, 

зразкову дисципліну, високу професійну майстерність та вагомий внесок у 

справу збереження та примноження військових традицій і звитяг Українського 

народу, героїчної та духовної спадщини Українського козацтва, сприяння 

зміцненню патріотичного духу в громаді та з нагоди Дня захисника України та 

Дня Українського козацтва згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк A.B.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення та відобразити в обліку їх 

видачу. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти: 

в сумі 3150 (три тисячі сто п’ятдесят) грн. 00 коп. для придбання квітів 

по КПКВ 0813242 КЕКВ 2282 в межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

міста на 2018 рік на реалізацію міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року; 
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4.1 в сумі 35025 (тридцять п’ять тисяч двадцять п’ять) грн. 00 коп. для 

забезпечення перевезення запрошених на показ, присвячений Дню захисника 

України, на аеродром м. Старокостянтинів та делегації від                                       

м. Старокостянтинів на Подячний молебень за Україну та Автокефалію 

Української православної церкви у межах асигнувань, що передбачені в 

бюджеті міста на 2018 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 

роки. 

 

5. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

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

пункті 4.1 розпорядження. 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів, передбачених у пункті 4.2 

розпорядження. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

11 жовтня  2018 року № 331/2018-р 
 

Список нагороджених 

 

 

ОСОБИ                                        - посади 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                                            В. Янзюк 


