
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___15 квітня 2022 року           м. Старокостянтинів                      № _____96_____________ 

 

 

Про надання грошової 

одноразової матеріальної 

допомоги членам добровольчого 

формування  Старокостянтинів- 

ської міської територіальної громади № 1 

 

 

На підставі законів України «Про основи національного спротиву», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1449 «Про затвердження 

Положення про добровольчі формування територіальних громад», від                           

11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», 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, затвердженої рішенням 

Старокостянтинівської міської ради від 24 травня 2019 року № 36/34/VII, 

відповідно до листа командира добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1, який 

зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 04 квітня 2022 року за      

№ 63/1526-20/2022, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 1108000 (один мільйон сто 

вісім тисяч) гривень 00 копійок у межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік по                      

КПКВ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», для виплати грошової 

одноразової матеріальної допомоги членам добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1 згідно з                   

додатком. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 
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3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 11 квітня 2022 року № 89/2022-р «Про виділення коштів на фінансування 

діяльності добровольчого формування Старокостянтинівської міської 

територіальної громади № 1». 

 

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 


