
 

Інформація  

про виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її  виконавчих органів на 2021-

2025 роки за ІІ квартал 2021 року 

 

Програма щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської 

ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки затверджена рішенням 3 

сесії міської ради №5/2/VII від 28 грудня 2020 року. 

Програма прийнята з метою організації високого рівня заходів з нагоди 

відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, пам"ятних дат 

та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей 

делегацій, забезпечення організації дозвілля мешканців та гостей міста, 

вшанування ветеранів ВВВ, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців, 

пенсіонерів, учасників АТО, працівників підприємств, установ, організацій, 

громадян  з активною життєвою позицією, які беруть активну участь в 

громадському житті міста та інших. 

Протягом квітня - червня 2021 року на виконання Програми було 

проведено ряд заходів відповідно до розпоряджень міського голови і було 

використано  207959 гривень 81 копійка. Кошти, виділені згідно 

розпоряджень, були використані: 

-  в сумі  14880  грн. 00 коп. на придбання квіткової продукції: 

           з нагоди відзначення Дня пам"яті та примирення і 76-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні –  квіти гвоздика на суму 

3000,00 (200*15,00=3000,00), 

         з нагоди вшанування пам"яті померлого громадянина міста 

Остапчука С.В., який проходив військову службу та  виконував бойові 

завдання в районі проведення операції Об"єднаних сил – квіти на суму 

1790,00 (букет квітів 1*560,00+квіти гвоздики 82*15,00), 

        з нагоди проведення «Родинного кола» для сімей загиблих 

(померлих) учасників Революції Гідності, антитерористичної операції та осіб 

з інвалідністю внаслідок поранення під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції – квіти гвоздика на суму 4500,00 

(300*15,00=4500,00), 

        з нагоди вшанування пам"яті померлого громадянина 

Старокостянтинівської територіальної громади Клеца М.З. – квіти на суму 

1250,00 (гвоздика 50*17,00+хризантема 8*50,00), 

         з нагоди забезпечення участі у заході «Герої Небесної Сотні. 

Освітяни» – букети квітів на суму 340,00 (2*170,00=340,00), 

        з нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні  - квіти на суму 4000,00 (букети квітів 

15*100,00=1500,00+50*50,00=2500,00);  

- в сумі 2815 грн. 20  коп. на відшкодування витрат за надані послуги з 

доставки призовників на обласний збірний пункт м. Хмельницький 05 квітня, 

19 квітня, 11 травня, 17 травня, 24 травня, 01 червня 2021 року, 

- в сумі 1311 грн. 00 коп. на оплату наданих освітніх послуг 

Хмельницьким регіональним центром підвищення кваліфікації працівників 



органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

- в сумі 33440 грн. 00 коп. на придбання знаків пошани «Чорнобиль» в 

кількості 152 штуки, 

- в сумі 2000 грн. 00 коп. на придбання поліграфічної продукції -  

перепусток на виконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, 

- в сумі  5000 грн. 00 коп. на придбання продуктів харчування для 

забезпечення  організації робочих візитів, 

- в сумі  34053 грн. 64 коп. на оплату послуг з розміщення 

інформаційних матеріалів на сторінках газети «Наше місто», 

- в сумі 25246 грн. 00 коп. на оплату послуг з розміщення інформаційних 

матеріалів на сторінках газети «Життя Старокостянтинівщини», 

- в сумі 54900 грн. 00 коп. на виплату грошової премії учасникам 

освітнього процесу Вербицькому О.О., Горбачову Р.І., Паламарчуку В.В., 

Самолюк О.Д., 

- в сумі 1200 грн. 00 коп. на придбання продуктів харчування для 

забезпечення харчування учасників делегації, 

- в сумі 2300 грн. 00 коп. на оплату послуг з організації поїздки 

учасників делегації для  участі у заході «Герої Небесної Сотні. Освітяни», 

- в сумі 469 грн. 20 коп. на відшкодування витрат за надані послуги з 

доставки резервістів та військовозобов’язаних  на навчальні збори м. 

Хмельницький 01 червня  2021 року, 

- в сумі 6523 грн. 65 копійок на придбання прапорів України в кількості 

40 штук та прапорів червоно-чорних в кількості 5 штук, 

- в сумі 11310 грн. 00 коп. на придбання грамот та рамок в кількості по 

200 штук з нагоди відзначення професійних та державних свят, пам’ятних та 

знаменних дат, 

-  в сумі 5903 грн. 78 коп. на придбання продуктів харчування для 

забезпечення організації зустрічі представників делегації сфери 

кінематографії України, 

- в сумі  4607 грн. 34 коп. на придбання канцелярських товарів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради,  

- в сумі 2000 грн. 00 коп. на придбання подарункових сертифікатів для 

нагородження переможців І етапу щорічного обласного заочного конкурсу 

«Природа очима дітей Хмельниччини». 

 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку  

виконавчого комітету міської ради                               Людмила АВРАМЕНКО 

 

 

 

 


