
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

25 вересня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 288/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди 60-річчя з 

дня створення Старокостянтинівської 

дитячо-юнацької спортивної школи 
 

 

З нагоди 60-річчя з дня створення Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та вручити цінний подарунок за сумлінну та плідну працю, 

значний особистий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху в місті, 

високу професійну майстерність і відданість справі, високі спортивні 

досягнення кращим працівникам та спортсменам Старокостянтинівської 

дитячо-юнацької спортивної школи Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області, ветеранам спорту згідно з додатком 1. 

 

2. Відзначити цінними подарунками за багаторічну сумлінну та плідну 

працю, значний вклад у справу навчання і виховання підростаючого покоління 

в кращих спортивних традиціях, високий професіоналізм і відданість справі, 

пропаганду здорового способу життя ветеранів спорту та тренера-викладача 

Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області згідно з додатком 2. 

 

3. Відзначити цінними подарунками за значний колективний внесок у 

реалізацію державної політики з розвитку фізкультурно-спортивного руху, 

активне сприяння пропаганді здорового способу життя, високу професійну 

майстерність і відданість справі колектив Старокостянтинівської дитячо-

юнацької спортивної школи Старокостянтинівської міської ради Хмельницької 

області (директор Булавко Майя Савівна). 

 

4. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 
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ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 

 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти для придбання цінних подарунків у сумі 2435 

(дві тисячі чотириста тридцять п’ять) грн 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 

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

до заходів розвитку» та в сумі 12355 (дванадцять тисяч триста п’ятдесят п’ять) 

грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по 

КПКВ 0210180 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-

2020 роки. 

 

6. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчуку Р.І. виділити подарунки. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів, зазначених у п. 5 розпорядження 

та відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 


