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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_24 травня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____172/2021-р_____ 

 

 

Про вшанування пам’яті померлого 

 

 

З метою належного вшанування пам’яті померлого громадянина 

Старокостянтинівської міської територіальної громади КЛЕЦА Миколи 

Захаровича, враховуючи рішення комісії з визначення доцільності та розміру 

грошової допомоги соціально незахищеним верствам населення (протокол від 

24 травня 2021 року № 6), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

  

1. Надати грошову допомогу КУЙДАН Ользі Юріївні для забезпечення 

поховання КЛЕЦА Миколи Захаровича в розмірі 4060 (чотири тисячі 

шістдесят) гривень. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти: 

1) в сумі 4060 (чотири тисячі шістдесят) гривень 00 копійок на грошову 

допомогу в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання цільової 

програми надання допомоги соціально незахищеним верствам населення 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на вирішення соціально-

побутових проблем на 2021-2026 роки; 

2) в сумі 1250 (одна тисяча двісті п’ятдесят) гривень 00 копійок для 

придбання квітів в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» 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. 
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3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

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

2.1 розпорядження. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

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

2.2 розпорядження. 

 

5. 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 


