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_ 16 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ___204/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня батька 

 

 

На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року                       

№ 274/2019 «Про День батька», міської програми підтримки сімей на період до 

2025 року, затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 

28 грудня 2020 року № 7/2/VІІ, з метою належного відзначення Дня батька, 

духовного відродження національно-культурних традицій української сім’ї, 

визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей та керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ) забезпечити організацію та проведення 

свята «Тато – Fest» 19 червня 2021 року на території 42 гарнізонного будинку 

офіцерів о 13 год. 00 хв. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити проведення спортивних свят:                    

«О, спорт, спорт! О, спорт - це клас!» в Регіональному Центрі раннього 

розвитку дитини виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради              

17 червня 2021 о 10 год. 00 хв.; «Мій татусь - найсильніший!» в Центрі 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Старокостянтинівської міської 

ради 18 червня 2021 о 10 год. 00 хв.. 

 

3. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів з урахуванням проведення 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

  

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»: 

1)  у сумі 7716 (сім тисяч сімсот шістнадцять) гривень 00 копійок у межах 
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асигнувань, що передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва» для забезпечення організації та проведення свята «Тато – 

Fest»; 

2) у сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок у межах асигнувань, що 

передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік по КПКВ 0813123 «Заходи державної політики з питань сім’ї» на 

реалізацію програми підтримки сімей на період до 2025 року на придбання  

солодощів. 

 

5. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів 

згідно з пунктом 4.1. 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального  

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Олена КИСЛА) 

забезпечити сплату коштів згідно з пунктом 4.2. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


