
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_27 квітня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____142/2021-р_____ 

 

 

Про вшанування осіб з інвалідністю внаслідок 

Другої світової війни з нагоди відзначення у 

2021 році Дня пам’яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

З нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні, керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради           

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 12000 (дванадцять тисяч) 

гривень 00 копійок на матеріальну допомогу особам з інвалідністю внаслідок 

Другої світової війни (згідно з додатком), в сумі 184 (сто вісімдесят чотири) 

гривні 00 копійок - на поштові витрати в межах асигнувань, що передбачені в 

бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по 

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» та 6000 (шість тисяч) гривень 00 копійок - для придбання квітів у 

межах асигнувань, що передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання міської 

програми соціального захисту населення до 2021 року. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови  

27 квітня 2021року № 142/2021-р 

 

 

Список 

одержувачів матеріальної допомоги з числа осіб з інвалідністю внаслідок 

Другої світової війни з нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Сума, грн 

1 ОСОБА 1 2000,00 

2 ОСОБА 2 2000,00 

3 ОСОБА 3 2000,00 

4 ОСОБА 4 2000,00 

5 ОСОБА 5 2000,00 

6 ОСОБА 6 2000,00 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


