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_01 червня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____187/2021-р_____ 

 

 

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 31 травня 2021 року виконані, а саме: 

від 19 лютого 2021 року № 50/2021-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»; 

від 26 лютого 2021 року № 55/2021-р «Про вшанування мешканців 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди 100-річного 

ювілею від дня народження»; 

від 10 березня 2021 року № 75/2021-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів на запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного 

характеру»; 

від 10 березня 2021 року № 76/2021-р «Про створення консультаційних 

пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших 

небезпечних подіях на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 24 березня 2021 року № 98/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 08 квітня 2021 року № 107/2021-р «Про підготовку місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади до купального сезону 2021 року»; 

від 19 квітня 2021 року № 120/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву»;  

від 26 квітня 2021 року № 134/2021-р «Про надання грошової допомоги»; 
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від 26 квітня 2021 року № 136/2021-р «Про виконання робіт з видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького»; 

від 27 квітня 2021 року № 140/2021-р «Про проведення щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 29 квітня 2021 року № 143/2021-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 29 квітня 2021 року № 144/2021-р «Про виділення автотранспортного 

засобу для забезпечення безперервної доставки кисню комунальному 

некомерційному підприємству «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 29 квітня 2021 року № 145/2021-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 29 квітня 2021 року № 147/2021-р «Про створення комісії з передачі 

об’єктів державної власності у комунальну власність»; 

від 07 травня 2021 року № 150/2021-р «Про нагородження з нагоди 

Всесвітнього дня медичних сестер»; 

від 11 травня 2021 року № 154/2021-р «Про проведення щорічного 

обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини»». 

 

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 27 квітня 2020 року № 128/2020-р «Про покладення відповідальності за 

зберігання документів тимчасового та тривалого зберігання» – до 01 січня 2022 

року; 

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

Свободи» – до 30 червня 2021 року; 

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

пам’яті жертв голодоморів» – до 30 червня 2021 року; 

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

лайн конкурсу краси та естетики «Міс Старокостянтинів-2020»» – до 30 червня 

2021 року; 

від 22 січня 2021 року № 11/2021-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

відзначення Дня Соборності України» – до 31 грудня 2021 року; 

від 29 січня 2021 року № 23/2021-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання засобів гігієни для осіб з інвалідністю I групи, які 

перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради» – до 30 

вересня 2021 року; 

 від 29 січня 2021 року № 24/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги на придбання тест-смужок дітям, хворим на цукровий 

діабет» – до 30 вересня 2021 року; 
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від 05 лютого 2021 року № 32/2021-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав» – до 30 вересня 2021 року; 

від 09 лютого 2021 року № 38/2021-р «Про надання грошової допомоги» – 

до 30 вересня 2021 року; 

від 12 лютого 2021 року № 40/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбаченого заходу» – до 30 вересня 2021 року; 

від 25 лютого 2021 року № 54/2021-р «Про забезпечення заходу» – до 31 

грудня 2021 року; 

від 03 березня 2021 року № 64/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу» – до 30 вересня 2021 року; 

від 24 березня 2021 року № 95/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – 31 серпня 2021 року; 

від 24 березня 2021 року № 99/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – 31 серпня 2021 року; 

від 29 березня 2021 року № 100/2021-р «Про проведення міського 

літературного конкурсу «Історичні легенди княжого міста»» – до 30 червня 

2021 року; 

від 01 квітня 2021 року № 106/2021-р  «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації» – 31 серпня 2021 року; 

від 08 квітня 2021 року № 108/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації» – 31 серпня 2021 року; 

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

«Світле свято Великодня»» – до 30 червня 2021 року; 

від 22 квітня 2021 року № 129/2021-р «Про організацію поїздки сімей 

загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та антитерористичної 

операції до Державного історико-культурного заповідника «Самчики»» – 31 

серпня 2021 року; 

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

розгляду звернення» – до 17 червня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


