
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

23 вересня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 287/2019–р 

 

 

Про виділення коштів для забезпечення 

відзначення 810-ї річниці заснування 

міста Старокостянтинова та проведення 

Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини» 
 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 09.11.2016 № 533/2016-р «Про діяльність клубних закладів 

області по збереженню та розвитку нематеріальної культурної спадщини та 

народного мистецтва», розпоряджень міського голови від 22 лютого 2017 року 

№ 59/2017-р «Про затвердження заходів щодо збереження нематеріальної 

культурної спадщини та народного мистецтва», від 11 вересня 2019 року № 

270/2019-р «Про відзначення 810-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова та проведення Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради     

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

1) 168409 (сто шістдесят вісім тисяч чотириста дев’ять) грн 08 коп. у 

межах асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на 2019 рік на 

фінансування  державних та місцевих культурно-мистецьких заходів по КПКВ 

0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» для забезпечення проведення в місті запланованих заходів у 

рамках відзначення 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова та  

Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини»; 

2) 1565 (одна тисяча п’ятсот шістдесят п’ять) грн 00 коп. у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0215012 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту» для забезпечення проведення змагань; 

3) 3000 (три тисячі) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2019 рік по КПК 0213133 «Інші заходи та заклади 
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молодіжної політики КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних» 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» для відзначення 

переможців веломарафону; 

4) 86385 (вісімдесят шість тисяч триста вісімдесят п’ять) грн 30 коп. у 

межах асигнувань, передбачених в бюджеті міста по КПК 0210180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» 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 для забезпечення проведення в місті запланованих заходів у рамках 

відзначення 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова та 

Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини»; 

5) 2005 (дві тисячі п’ять) грн 80 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2019 рік на реалізацію міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року по КПКВ 0813242 КЕКВ 2282 на придбання солодощів 

для Почесних громадян міста та родин загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та АТО.    

 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів згідно пунктів 1.1, 1.2, 1.3, 1,4. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Кисла О.М.) 

забезпечити сплату коштів згідно пункту 1.5. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 


