
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

07 лютого  2019 року  Старокостянтинів   № 36/2019-р 

 

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 Чорноуза О.П., яке зареєстроване в виконавчому 

комітеті міської ради 28 січня 2019 року за № 47/444-01-11/2019, відповідно до 

розпорядження міського голови від 06 лютого 2019 року № 31/2019-рвс «Про 

відрядження Мельничука М.С.», 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 (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 2. 

 

4. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

5. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим.  
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6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

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

загинули та померли) згідно з додатком 3. 

 

8. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі: 

1)  15400 (п’ятнадцять тисяч чотириста) грн. 00 коп. на матеріальну 

допомогу членам сімей воїнів-афганців (які загинули та померли) по КПКВ 

0813242 КЕКВ 2730 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» згідно з додатком 3, та 121 (сто двадцять одна) грн. 66 коп. на 

поштові витрати по КПКВ 0813242 КЕКВ 2240; 

2)  3900 (три тисячі дев’ятсот) грн. 00 коп. для придбання букетів квітів по 

КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та 10000 (десять 

тисяч) грн. 00 коп. для проведення святкового обіду в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2019 рік на виконання Програми щодо 

забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих 

органів на 2016-2020 роки; 

3)  3000 (три тисячі) грн. 00 коп. для забезпечення проведення змагань в 

межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту». 

 

9. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

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

п. 8.1 розпорядження. 

 

10. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради                      

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів, передбачених у п. 8.2 та п. 8.3 

розпорядження. 

 

11. 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.   

 

12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
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міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                               підпис                                    В. Богачук 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

07 лютого 2019 року № 36/2019-р 

 

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.    

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради;       

до 15 лютого 2019 року. 

 

2. Надання матеріальної допомоги членам сімей воїнів-афганців (які 

загинули та померли). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради;       

до 15 лютого 2019 року. 

 

3. Упорядкувати територію Меморіального комплексу та пам’ятного 

знаку загиблим воїнам-афганцям.                                               

 Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство;                                                                            

до 15 лютого 2019 року. 

 

4. 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, управління 

культурної політики і ресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                

виконавчого комітету міської ради;                                                                              

до 01 березня 2019 року. 

 

5. Покладання квітів до Меморіального комплексу та пам’ятного знаку 

загиблим воїнам-афганцям.   

Організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

міської ради; 

15 лютого 2019 року. 
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6. Проведення урочистих зборів та святкового концерту з нагоди 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану в 42 гарнізонному будинку 

офіцерів. 

 Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального                                                                              

захисту населення, організаційно-                                              

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради; 

15 лютого 2019 року. 

 

7. Покладання квітів на могили загиблих та померлих воїнів-афганців 

керівництвом виконавчого комітету міської ради та представниками 

Старокостянтинівської міської організації ветеранів Афганістану. 

 Організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради;                                                                                     

до 15 лютого 2019 року. 

 

8. Турнір з волейболу на честь 30-ї 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;                                                                    

09 лютого 2019 року, загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 8. 

 

9. 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;                                                                                  

08 лютого 2019 року, загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3. 

 

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

Афганістан та пам’яті воїна-афганця Денисюка О.В. 
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Відділ з питань фізичної культури                                                                              

і спорту, управління освіти                                                                               

виконавчого комітету міської ради;                                                                             

16 лютого 2019 року, загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7. 

 

11. Висвітлення заходів у засобах масової інформації. 

 Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради,                                                                               

міське радіомовлення, рекомендувати 

редакції газети «Наше місто»;                                                                           

до 01 березня 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                  В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

07 лютого 2019 року № 36/2019-р 

 

Список 

ветеранів війни Афганістану для нагородження Почесними грамотами та 

цінними подарунками з нагоди 30-річниці виводу військ з Афганістану 

 

Бачинський 

Іван Євгенович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Герасименко 

Анатолій Юрійович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Горбачевський 

Цезар Леонідович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Євдощук 

Олександр Володимирович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Комар 

Василь Іванович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Кравчук 

Володимир Дмитрович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Лисяк 

Станіслав Людвигович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Малишев 

Євгеній Васильович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 
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Микитюк 

Григорій Григорович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Рачок 

Іван Іванович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Соломко 

Володимир Феофанович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Ткачов 

Олександр Володимирович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Федоров 

Данило Васильович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав; 

Чирков 

Микола Володимирович 

- член Старокостянтинівської міської спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), учасник бойових дій на 

території інших держав. 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                                    В. Янзюк 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

07 лютого 2019 року № 36/2019-р 

 

Список членів сімей воїнів-афганців (які загинули та померли) для 

надання матеріальної допомоги 

№ п/п Прізвище, ім’я по-батькові Сума, 

грн. 

1 Андрієвська Наталія Іванівна 300,00 

2 Андросюк Лідія Степанівна 300,00 

3 Асадчева Олена Вікторівна 300,00 

4 Блажиєвська Олена Людвігівна 300,00 

5 Букшань Ольга Миколаївна 300,00 

6 Бур’янова Ніна Тихонівна 300,00 

7 Вазем Лілія Вікторівна 300,00 

8 Валієва Людмила Іванівна 300,00 

9 Вікторенко Надія Василівна 300,00 

10 Ворон Надія Андріївна 300,00 

11 Горупа Антоніна Геннадіївна 300,00 

12 Грінченко Майя Олександрівна 300,00 

13 Давидюк Ніна Харитонівна 300,00 

14 Дзюбак Раїса Миколаївна 300,00 

15 Жердьов Руслан Миколайович 300,00 

16 Жмурко Наталія Олексіївна 300,00 

17 Захаренко Тетяна Борисівна 300,00 

18 Земцова Галина Петрівна 300,00 

19 Злобіна Лариса Геннадіївна 300,00 

20 Колесник Зінаїда Іванівна 300,00 

21 Кондратенко Дмитро Володимирович 300,00 

22 Кончак Наталія Олександрівна 300,00 

23 Кравець Наталя Володимирівна 300,00 

24 Кривенчук Ольга Андріївна 300,00 

25 Кутейніков Дмитро Анатолійович 300,00 

26 Лучко Галина Іванівна 300,00 

27 Медведкіна Зіна Іванівна 300,00 

28 Мороз Тетяна Костянтинівна 300,00 

29 Нараєвська Ольга Олексіївна 300,00 

30 Нікітішина Людмила Феліксівна 300,00 

31 Остапюк Надія Петрівна 300,00 

32 Павлова Надія Володимирівна 300,00 

33 Парук Надія Максимівна 300,00 

34 Пасічник Віктор Анатолійович 300,00 

35 Пащенко Віра Прокопівна 300,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                         В. Янзюк 
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1 2 3 

36 Попельнюк Надія Казимирівна 300,00 

37 Поштарук Наталія Володимирівна 300,00 

38 Садикова-Новіцька Галина Василівна 300,00 

39 Сандрацька Зінаїда Харитонівна 300,00 

40 Скульська Ольга Володимирівна 300,00 

41 Слюсаренко Олександр Вікторович 300,00 

42 Сорока Олена Григорівна 300,00 

43 Сочнева Марія Йосипівна 300,00 

44 Стрельбіцька Ліда Іванівна 300,00 

45 Федорук Галина Василівна 300,00 

46 Філіпенко Валентина Петрівна 300,00 

47 Філь Ірина Павлівна 400.00 

48 Фільова Валентина Михайлівна 300,00 

49 Франко Любов Адамівна 300,00 

50 Хоменко Марія Михайлівна 300,00 

51 Чупракова Світлана Володимирівна 300,00 


