
Інформація  

про виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її  виконавчих органів на 2021-

2025 роки за ІІІ 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, гостей міста та 

територіальної громади, вшанування ветеранів ВВВ, ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів, учасників АТО/ООС, працівників 

підприємств, установ, організацій, громадян  з активною життєвою позицією, 

які беруть участь в громадському житті міста і територіальної громади та 

інших. 

Протягом липня - вересня 2021 року на виконання Програми було 

проведено ряд заходів відповідно до розпоряджень міського голови і було 

використано  274623  грн  73 коп. Кошти, виділені згідно розпоряджень, були 

використані: 

-  в сумі  13350 грн. 00 коп. на придбання квіткової продукції: 

                  з нагоди проведення VІІ Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські  гостини – 2021» та свята Івана Купала –  квіти  на суму 700,00 

(1*280,00=280,00, 1*220,00=220,00, 1*200,00=200,00), 

          з нагоди відзначення Дня села Пеньки –  букет квітів на суму 

500,00 (1*500,00=500,00), 

     з нагоди відзначення Дня села Грибенинка –  букет квітів на суму 

500,00 (1*500,00=500,00), 

     з нагоди відзначення Дня села Вербородинці –  букет квітів на суму 

500,00 (1*500,00=500,00), 

   з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

незалежності України – квіткова продукція на суму 7600,00 (хризантема 

92*50,00=4600,00, корзина квітів 1*1600,00=1600,00, хризантема 

28*50,00=1400,00), 

            з нагоди відзначення 60-ї річниці від дня народження Героя України 

Сергія Михайловича Бондарчука – букети квітів на суму 700,00 

(2*350,00=700,00), 

              з нагоди відзначення 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова – букети квітів  на суму 2850,00 (7*100,00=700,00, 

43*50,00=2150,00), 

 в сумі 6000 грн. 00 коп. на придбання подарункових сертифікатів з 

нагоди проведення VІІ Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини 

– 2021» та свята Івана Купала, 

- в сумі 4000 грн. 00 коп. на придбання подарункових сертифікатів з 



нагоди відзначення Дня села Пеньки, села Грибенинки, села Вербородинці, 

села Великі Мацевичі, 

- в сумі 25865 грн. 28 коп. на придбання килимового покриття  на бігову 

доріжку стадіону для використання під час проведення заходів, 

- в сумі 28814 грн. 00 коп. на оплату послуг з виготовлення та 

встановлення банерів на території військової частини А2502 з метою 

належного представництва військових аташе іноземних посольств, 

організації якісної підготовки до Показу об’єктів та окремих зразків ОВТ 

представникам держав-учасниць та держав-партнерів ОБСЄ, 

- в сумі 26000 грн. 00 коп. на придбання поліграфічної продукції – 

печатних форм (стендів) для Гарнізонного будинку офіцерів з нагоди 

проведення міжнародного заходу  із залученням представників держав-

учасниць та держав-партнерів ОБСЄ, 

- в сумі 7524 грн. 00 коп. на придбання прапорців  України, які були 

роздані учасникам урочистої  ходи від приміщення міської ради до 

пам"ятника Тарасу Григоровичу Шевченко з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України та 

прапорів України, які були  роздані старостам старостинських округів, 

встановлені на адмінбудівлях з нагоди відзначення Дня Державного Прапора 

України та 30-ї річниці незалежності України, 

- в сумі 3000 грн. 00 коп. на придбання продуктів харчування для 

офіційного прийому з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України 

та 30-ї річниці незалежності України, 

- в сумі 1840 грн. 00 коп. на придбання подарункових пакетів з нагоди 

відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності 

України, 

- в сумі 10950 грн. 00 коп. на придбання подарунків з нагоди Дня 

створення військової частини А0598, з нагоди 50-річчя заснування 

Самчиківської та Сахновецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, з нагоди 

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, з 

нагоди Дня підприємця, з нагоди Дня працівників освіти, з нагоди Дня 

фізкультури і спорту, з нагоди Дня працівника лісу, 

- в сумі 3000 грн. 00 коп. на оплату послуг з харчування представників 

КЗ «Львівський  історичний музей» з нагоди проведення заходу з відзначення 

60-ї річниці від дня народження Героя України Сергія Михайловича 

Бондарчука, 

- в сумі 1800 грн. 00 коп. на оплату послуг з проживання представників 

КЗ «Львівський  історичний музей» з нагоди проведення заходу з відзначення 

60-ї річниці від дня народження Героя України Сергія Михайловича 

Бондарчука, 

- в сумі 43110 грн. 00 коп. на придбання подарунків та подарункових 

пакетів  з нагоди відзначення 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова, 

- в сумі 13050 грн. 00 коп. на оплату послуг з харчування учасників 

науково-практичної конференції в рамках відзначення 812-ї річниці 



заснування міста Старокостянтинова, 

- в сумі 40 грн. 00 коп. на придбання конвертів для запрошень з нагоди 

відзначення 812-ї річниці заснування міста Старокостянтинова, 

- в сумі 4100 грн. 86 коп. на оплату послуг з відшкодування витрат з 

перевезення делегацій зі старостинських округів для участі у фестивалі 

«Медовий гарбуз» з нагоди відзначення 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова, 

- в сумі 20856 грн. 81 коп. на оплату послуг з організації фуршету з 

нагоди відзначення 812-ї річниці заснування міста Старокостянтинова, 

- в сумі  6245 грн. 00 коп. на оплату послуг з розміщення інформаційних 

матеріалів на сторінках газети «Наше місто», 

- в сумі 47157 грн. 78 коп. на оплату послуг з розміщення інформаційних 

матеріалів на сторінках газети «Життя Старокостянтинівщини», 

- в сумі 7920 грн. 00 коп. на придбання подарунків з нагоди відзначення 

Дня працівників освіти. 

 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку  

виконавчого комітету міської ради                               Людмила АВРАМЕНКО 


