
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

03 липня   2018 року  Старокостянтинів   № 229/2018-р 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 
 

Згідно з Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого 

рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15 квітня 2016 року 

№ 10, відповідно до розпорядження міського голови від 15 червня 2018 року 

№ 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та 

надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 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 03 липня 2018 року виконані, а саме: 

від 20 березня 2018 року № 89/2018-р «Про перевірку структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради щодо усунення недоліків в 

організації діловодства»; 

від 21 березня 2018 року № 93/2018-р «Про організацію в місті 

чергового призову громадян України на строкову військову службу»; 

від 13 квітня 2018 року № 126/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 18 квітня 2018 року № 134/2018-р «Про проведення змагань зі 

спортивно-бальних танців «Кубок міського голови - 2018»»; 

від 25 квітня 2018 року № 145/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 27 квітня 2018 року № 148/2018-р «Про міські заходи з відзначення у 

2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні»; 

від 03 травня 2018 року № 153/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 03 травня 2018 року № 154/2018-р «Про забезпечення проведення 

вечора-концерту «Україна. Європа. Світ»»; 

від 03 травня 2018 року № 155/2018-р «Про проведення навчально-
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тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 08 травня 2018 року № 158/2018-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків непередбаченого заходу»; 

від 08 травня 2018 року № 159/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 10 травня 2018 року № 161/2018-р «Про відзначення 100-літнього 

ювілею»; 

від 10 травня 2018 року № 163/2018-р «Про проведення міських змагань 

«Джура»»; 

від 10 травня 2018 року № 164/2018-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного дня акушерки та Дня медичної сестри»; 

від 10 травня 2018 року № 165/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 11 травня 2018 року № 167/2018-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 14 травня 2018 року № 169/2018-р «Про нагородження з Дня 

медичної сестри»; 

від 16 травня 2018 року № 171/2018-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 17 травня 2018 року № 172/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 17 травня 2018 року № 174/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 16 травня 2018 року № 175/2018-р «Про забезпечення 

загальноміського різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів»»; 

від 24 травня 2018 року № 179/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 24 травня 2018 року № 180/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 25 травня 2018 року № 182/2018-р «Про проведення громадських 

слухань»; 

від 31 травня 2018 року № 185/2018-р «Про нагородження з нагоди     

25-річчя створення дошкільного навчального закладу»; 

від 01 червня 2018 року № 187/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини А 2502»; 

від 05 червня 2018 року № 188/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 06 червня 2018 року № 190/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 06 червня 2018 року № 191/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 07 червня 2018 року № 193/2018-р «Про нагородження з нагоди 

Всесвітнього дня донора»; 

від 07 червня 2018 року № 194/2018-р «Про нагородження з Дня 

медичного працівника»; 

від 14 червня 2018 року № 206/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

дільничного інспектора поліції»; 
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від 21 червня 2018 року № 5/2018-р/ад «Про передачу меблів та 

атрибутики»; 

від 21 червня 2018 року № 221/2018-р «Про перевірку підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик»». 

 

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 26 квітня 2018 року № 147/2018-р «Про проведення у місті 

місячника сім’ї» - до 25 вересня 2018 року; 

від 08 травня 2018 року № 160/2018-р «Про забезпечення заходів з 

нагоди Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні» - до 31 серпня 2018 року; 

від 10 травня 2018 року № 162/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 31 серпня 2018 року; 

від 11 травня 2018 року № 166/2018-р «Про організацію поїздки для 

вшанування матерів, загиблих (померлих) учасників АТО» - до 31 серпня 

2018 року; 

від 17 травня 2018 року № 173/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 31 серпня 2018 року; 

від 24 травня 2018 року № 178/2018-р «Про заходи щодо відзначення у 

місті Міжнародного дня захисту дітей» - до 20 серпня 2018 року; 

від 25 травня 2018 року № 181/2018-р «Про проведення благодійної 

акції до Дня захисту дітей» - до 31 серпня 2018 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 


