
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

25 липня  2018 року  Старокостянтинів   № 249/2018-р 

 

Про вшанування пам’яті померлого 
 

 

Відповідно до рішення 16 сесії Старокостянтинівської міської ради від 

23 грудня 2016 року № 6 «Про затвердження положення про звання «Почесний 

громадянин міста Старокостянтинова» в новій редакції, розпорядження 

міського голови від 24 липня 2018 року № 202/2018-рвс «Про відрядження 

Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу Ярощук Світлані Іванівні на 

вшанування пам’яті Почесного громадянина м. Старокостянтинова, Ярощука 

Івана Дмитровича: 

7446 (сім тисяч чотириста сорок шість) грн. 00 коп. на витрати, пов’язані 

з організацією та проведенням похорон; 

11169 (одинадцять тисяч сто шістдесят дев’ять) грн. 00 коп. на 

встановлення надгробку. 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.):  

1) виділити кошти по КПКВ 0813242 КЕКВ 2730 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 18615 (вісімнадцять 

тисяч шістсот п’ятнадцять) грн. 00 коп. на вшанування пам’яті Почесного 

громадянина м. Старокостянтинова у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік на реалізацію міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року; 

 

2) виділити кошти в сумі 910 (дев’ятсот десять) грн. 00 коп. на 

придбання квітів у межах асигнувань, передбачених по КПКВ 0210180 КЕКВ 

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

віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-

2020 роки. 
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3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

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

пункті 2.1. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів зазначених у пункті 2.2. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

 

Заступник міського голови, 

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради                підпис                     В. Камінська 

 

 


