
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 16 червня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № __180 пункт 2 __ 
 

 

Про виділення коштів з 

резервного фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської  

територіальної громади на              

2022 рік 

 

 

Враховуючи звернення заступника начальника управління містобудування, 

архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради 

Сергія ОСТАПЮКА, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради   

06 червня 2022 року за № 37/2523-43/2022, керуючись Законом України «Про 

правовий режим воєнного стану», статтями 52, 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 24 Бюджетного кодексу України, 

Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», від  18 квітня 2022 року      

№ 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від          

17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року            

№ 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного 

фонду в умовах воєнного стану» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити з резервного фонду бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 рік головному розпоряднику 

бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» по                      

КПКВ 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм» кошти в сумі 1225823 (один 

мільйон двісті двадцять п’ять тисяч вісімсот двадцять три) гривні 40 копійок на 

реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонтів житлових приміщень для розміщення вимушено переміщених осіб, 



 

2 

 

що втратили своє житло у зв’язку із воєнною агресією Російської Федерації на 

території України, відповідно до інвестиційної програми «Модульне житло 

для вимушено переміщених осіб з соціальною та економічною 

інфраструктурою» етап 1 (архітектурні рішення). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ. 

  

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


