
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09 жовтня 2020__ року                     Старокостянтинів                      №   278/2020-р____ 

 

 
Про надання матеріальної допомоги родинам загиблих 

(померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції, членам сімей загиблих 

військовослужбовців, які загинули під час виконання 

обов’язків військової служби 

 

 

З нагоди відзначення в місті Дня захисника України та з метою гідного 

вшанування родин загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 
антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей 

загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків 

військової служби, відповідно до розпоряджень міського голови від 01 жовтня 
2020 року № 199/2020-рк «Про покладення виконання обов’язків керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради, уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції» та від 05 жовтня 2020 року № 334/2020-рв 

«Про надання частини чергової відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С. та надання 
права першого підпису БОГАЧУКУ В.В.», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Надати матеріальну допомогу родинам загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок 

війни, членів сімей загиблих військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов’язків військової служби згідно з додатком. 
 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі: 
105000 (сто п’ять тисяч) грн 00 коп. на матеріальну допомогу родинам 

загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та антитерористичної 

операції, членам сімей загиблих військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов’язків військової служби, по КПКВ 0813242 «Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню»; 

575 (п’ятсот сімдесят п’ять) грн 00 коп. на поштові витрати по КПКВ 
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0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» 
 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити сплату коштів. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 
 

 

 

Перший заступник 
міського голови                            підпис                               Володимир БОГАЧУК 


