
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 20 травня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____167/2021-р_____ 

 

 

Про вшанування пам’яті померлого 

 

 

З метою належного вшанування пам’яті померлого громадянина міста, 

ОСТАПЧУКА Сергія Валерійовича, який проходив військову службу та 

виконував бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»: 

1) в сумі 3860 (три тисячі вісімсот шістдесят) гривень 00 копійок для 

придбання ритуальної продукції та 18954 (вісімнадцять тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок на проведення поминального обіду 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» на виконання Комплексної 

програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, 

членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції  Об’єднаних сил, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України, та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2023 роки; 

2) в сумі 1790 (одна тисяча сімсот дев'яносто) гривень 00 копійок для 

придбання квітів в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання 

Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її 

виконавчих органів на 2021-2025 роки. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів, що передбачені в пункті 

в пункті 1.1 розпорядження. 
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3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів, що передбачені в пункті 

1.2 розпорядження. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


