
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

24 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 165/2019–р 

 

 

Про забезпечення проведення 

творчого звіту народного 

аматорського хору «Доброслав» 
 

 

З метою популяризації українських пісень та народного хорового співу, 

підтримки місцевих творчих колективів, відповідно до розпорядження 

міського голови від 08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Муляр В.І.) забезпечити організацію та проведення творчого 

звіту народного аматорського хору «Доброслав» 02 червня 2019 року о 15 год. 

00 хв у приміщенні районного центру культури ім. Володимира Ножки. 

 

2. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком керівника народного аматорського хору 

«Доброслав» Зелінського Геннадія Івановича за сумлінну багаторічну працю і 

відданість справі, високу професійну майстерність, вагомі творчі здобутки та з 

нагоди 15-річчя створення колективу. 

 

3. Організаційно - контрольному відділу виконавчого комітету міської 

ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамоти відповідного зразка. 

 

4. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

(Марчуку Р.І.) виділити подарунок для вручення нагородженому. 

 

5. Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному 

шляховому підприємству (Тащук В.І.) забезпечити підвезення 

звукопідсилювальної апаратури до районного центру культури                             

ім. Володимира Ножки 31 травня 2019 року. 

 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  
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(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 1098 (одна тисяча дев’яносто               

вісім) грн. 83 коп. у межах асигнувань, що передбачені у 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 придбання квітів та канцтоварів. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунку та забезпечити 

сплату коштів. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                     В. Богачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


