
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

14 вересня  2018 року  Старокостянтинів   № 304/2018-р 

 

Про виділення коштів на проведення 

заходів з нагоди відзначення 809-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова 
 

 

У зв’язку з відзначенням 809-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова, з метою організації на належному рівні заходів, 

популяризації міста як відомого культурно-туристичного центру південно-

східної Волині, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти: 

1) в сумі 180 (сто вісімдесят) грн. 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2018 рік на фінансування 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 афіш; 

2) в сумі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік на фінансування програм та заходів з фізичної 

культури і спорту по КПКВ 0215012 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів з неолімпійських видів спорту», для нагородження переможців 

веломарафону; 

3) в сумі 24117 (двадцять чотири тисячі сто сімнадцять) грн. 46 коп. на 

придбання запрошень, конвертів, марок, квітів, продуктів харчування для 

забезпечення організації фуршету, на оплату послуг по підключенню 

електроустановок, на придбання цінних подарунків в межах асигнувань, 

передбачених по КПК 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

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

виконання Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської 

міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки; 

4) в сумі 41994 (сорок одна тисяча дев’ятсот дев’яносто 
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чотири) грн. 00 коп. на придбання цінних подарунків для нагородження 

особового складу військових частин та Старокостянтинівського об’єднаного 

міського військового комісаріату Хмельницької області в межах асигнувань, 

передбачених по КПК 0210180 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» на виконання Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - 

мешканців м. Старокостянтинова; 

5) в сумі 560 (п’ятсот шістдесят) грн. 00 коп. для забезпечення проведення 

заходів з нагоди відзначення 809-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2018 

рік на реалізацію міської програми підтримки сімей на період до 2020 року, 

для вітання молодої пари; 

6) в сумі 13605 (тринадцять тисяч шістсот п’ять) грн. 00 коп. для 

забезпечення проведення заходів з нагоди відзначення 809-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова в межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік на реалізацію міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року, для відзначення Почесних громадян міста та членів 

родин загиблих (померлих) учасників АТО. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів, зазначених у п. п. 1.1-1.4. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Кисла О.М.) 

забезпечити проплату коштів, зазначених у п. п. 1.5, 1.6. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                  М. Мельничук 

 

 


