
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03 грудня 2021    року                          Старокостянтинів                              №  430/2021-р 

 

Про проведення заходів, присвячених 

30-й річниці Збройних Сил України 

 

 

З метою національно-патріотичного виховання молоді, з нагоди відзначення 

в Україні Дня Збройних Сил України та керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради (Іван 

СТОРОЖУК) організувати та провести: фотоконкурс «Старокостянтинів 

осінній» 3 - 7 грудня 2021 року та автомодельний турнір 06 грудня 2021 року на 

базі Старокостянтинівської станції юних техніків; військово-спортивні 

змагання 06 грудня 2021 року в Старокостянтинівській загальноосвітній школі 

I-III ступенів № 3. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік у сумі: 

460 (чартиста шістдесят) гривень 00 копійок по КПКВ 0213133 «Інші заходи 

та заклади молодіжної політики» на виконання Цільової соціальної програми 

«Молодь Старокостянтинівської міської територіальної громади» на             

2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 26 лютого 2021 року № 92/3/VIII, на забезпечення фотоконкурсу 

«Старокостянтинів осінній»; 

1144 (одна тисяча сто сорок чотири) гривні 00 копійок по КПКВ 0213133 

«Інші заходи та заклади молодіжної політики» на виконання Цільової 

соціальної програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 

2019-2022 роки, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської 

ради від 15 березня 2019 року № 38/33/VII, для забезпечення автомодельного 

турніру; 

2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок по КПКВ 0215012 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на
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виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту                 

в м. Старокостянтинові на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 17 лютого 2017 року № 24/VII, для 

забезпечення військово-спортивних змагань. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

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 


