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Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови та перенесення термінів 

виконання 

 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Зняти з контролю розпорядження міського голови, що перебували на 

контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської 

ради і станом на 30 червня 2021 року виконані, а саме: 

від 17 листопада 2020 року № 318/2020-р «Про відзначення Дня Гідності та 

Свободи»; 

від 17 листопада 2020 року № 319/2020-р «Про проведення заходів до Дня 

пам’яті жертв голодоморів»; 

від 14 грудня 2020 року № 344/2020-р «Про забезпечення проведення              

онлайн - конкурсу краси та естетики «Міс Старокостянтинів-2020»»; 

від 04 лютого 2021 року № 29/2021-р «Про організацію та проведення в 

2021 році відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів»; 

від 17 лютого 2021 року № 45/2021-р «Про вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 

від 05 березня 2021 року № 68/2021-р «Про відзначення 77-ї річниці 

визволення населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади від нацистських загарбників»; 

від 20 квітня 2021 року № 125/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Світле свято Великодня»»; 

від 12 травня 2021 року № 158/2021-р «Про створення тимчасової комісії 

для проведення перевірки готовності міського пляжу до купального сезону 

2021 року»; 

від 12 травня 2021 року № 163/2021-р «Про призначення відповідальних
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осіб за ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників у 

старостинських округах Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 17 травня 2021 року № 165/2021-р «Про створення тимчасової комісії з 

розгляду звернення»; 

від 21 травня 2021 року № 170/2021-р «Про створення робочої групи з 

вивчення можливості розміщення об’єктів торгівлі на території міського 

пляжу»; 

від 31 травня 2021 року № 184/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини А2502»; 

від 04 червня 2021 року № 192/2021-р «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 04 червня 2021 року № 193/2021-р «Про відзначення з нагоди 70-

річного ювілею від дня народження»; 

від 11 червня 2021 року № 198/2021-р «Про нагородження з нагоди 98-ої 

річниці від дня створення служби дільничних офіцерів поліції»; 

від 14 червня 2021 року № 202/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника». 

 

2. Перенести терміни виконання розпоряджень міського голови, що 

перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме: 

від 03 жовтня 2018 року № 324/2018-р «Про створення комісії з 

проведення інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів» – до 31 грудня 

2021 року; 

від 20 березня 2020 року № 85/2020-р «Про створення мобільної групи з 

контролю за виконанням карантинних заходів щодо запобігання поширенню 

випадків COVID-19 на території міста Старокостянтинова» – до 31 серпня 2021 

року; 

від 27 березня 2020 року № 93/2020-р «Про переведення 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим 

надзвичайної ситуації» – до 01 вересня 2021 року; 

від 18 січня 2021 року № 6/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу» – до 31 грудня 2021 року; 

від 01 лютого 2021 року № 25/2021-р «Про гербові печатки, кутові штампи 

Старокостянтинівської міської ради та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» – до 31 грудня 2021 року; 

від 02 лютого 2021 року № 28/2021-р «Про затвердження зразків та описів 

гербових печаток старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади» - до 31 грудня 2021 року; 

від 26 лютого 2021 року № 58/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2021 року;  
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від 29 березня 2021 року № 100/2021-р «Про проведення міського 

літературного конкурсу «Історичні легенди княжого міста»» – до 31 серпня 

2021 року; 

від 01 квітня 2021 року № 105/2021-р «Про забезпечення доставки 

призовників» – до 31 грудня 2021 року; 

від 09 квітня 2021 року № 111/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2021 року; 

від 12 квітня 2021 року № 113/2021-р «Про виділення коштів» – до 31 

грудня 2021 року; 

від 19 квітня 2021 року № 121/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2021 року; 

від 19 квітня 2021 року № 123/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2021 року; 

від 21 квітня 2021 року № 128/2021-р «Про участь команди міста в Кубку 

України з легкоатлетичних метань» – до 31 грудня 2021 року; 

від 26 квітня 2021 року № 135/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2021 року; 

від 27 квітня 2021 року № 137/2021-р «Про відзначення учасників 

освітнього процесу» – до 31 грудня 2021 року; 

від 05 травня 2021 року № 149/2021-р «Про відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» – до 

31 грудня 2021 року; 

від 07 травня 2021 року № 152/2021-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» – до 31 грудня 2021 року; 

від 12 травня 2021 року № 162/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 грудня 2021 року; 

від 13 травня 2021 року № 164/2021-р «Про відзначення Міжнародного дня 

сім’ї» – до 02 грудня 2021 року; 

від 18 травня 2021 року № 166/2021-р «Про проведення міських змагань» – 

до 31 грудня 2021 року; 

від 20 травня 2021 року № 168/2021-р «Про відзначення дня Героїв» – до 

29 жовтня 2021 року; 

від 21 травня 2021 року № 169/2021-р «Про 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» – до 31 грудня 2021 року; 

від 21 травня 2021 року № 171/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 грудня 2021 року; 

від 24 травня 2021 року № 174/2021-р «Про виділення коштів» – до                      

29 жовтня 2021 року; 

від 26 травня 2021 року № 178/2021-р «Про забезпечення участі у заході 

«Герої Небесної Сотні. Освітяни»» – до 31 грудня 2021 року; 
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від 27 травня 2021 року № 179/2021-р «Про забезпечення доставки 

резервістів і військовозобов’язаних підрозділу територіальної оборони» – до                

31 грудня 2021 року; 

від 28 травня 2021 року № 180/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 грудня 2021 року; 

від 28 травня 2021 року № 181/2021-р «Про проведення фестивалю з ловлі 

риби поплавковою вудкою «Поплавок 2021»» – до 31 грудня 2021 року; 

від 28 травня 2021 року № 183/2021-р «Про заходи щодо відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей» – до 02 грудня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


