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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 02 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____250/2021-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, відповідно до розпорядження 

міського голови від 19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини 

чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису 

Володимиру БОГАЧУКУ», 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 02 серпня 2021 року виконані, а саме: 

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

відзначення Дня Соборності України»; 

від 29 січня 2021 року № 21/2021-р «Про виготовлення поліграфічної 

продукції з питань запобігання та протидії домашньому насильству»; 

від 05 лютого 2021 року № 32/2021-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав»; 

від 01 березня 2021 року № 62/2021-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 03 березня 2021 року № 65/2021-р «Про вшанування осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, учасників бойових дій Другої світової війни з нагоди                    

77-ї річниці визволення міста Старокостянтинова від нацистських загарбників»; 

від 09 березня 2021 року № 72/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 24 березня 2021 року № 94/2021-р «Про організацію в 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді чергового призову 

громадян України на строкову військову службу»; 

від 29 березня 2021 року № 102/2021-р «Про виділення коштів на
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ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації»; 

від 19 квітня 2021 року № 122/2021-р «Про проведення семінарів з 

підвищення професійної кваліфікації працівників центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради (його віддалених 

робочих місць) на ІІ квартал 2021 року»; 

від 27 квітня 2021 року № 141/2021-р «Про здійснення контролю за 

недопущенням вилову водних біоресурсів у нерестовий період»; 

від 05 травня 2021 року № 148/2021-р «Про відзначення 25-ї річниці 

Конституції України»; 

від 12 травня 2021 року № 156/2021-р «Про проведення заходів з нагоди 

Міжнародного дня сім’ї»; 

від 12 травня 2021 року № 157/2021-р «Про утворення територіальних 

формувань цивільного захисту»; 

від 24 травня 2021 року № 175/2021-р «Про забезпечення проведення 

загальноміського різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів»»; 

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

«Герої Небесної Сотні. Освітяни»»; 

від 31 травня 2021 року № 185/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 07 червня 2021 року № 196/2021-р «Про закупівлю та посадку зелених 

насаджень»; 

від 17 червня 2021 року № 205/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту»; 

від 25 червня 2021 року № 217/2021-р «Про нагородження з нагоди               

Дня Конституції України»; 

від 25 червня 2021 року № 219/2021-р «Про підготовку та проведення             

VІII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини-2021» та свята Івана 

Купала»; 

від 01 липня 2021 року № 226/2021-р «Про нагородження з нагоди                

Дня Національної поліції України»; 

від 05 липня 2021 року № 229/2021-р «Про відзначення з нагоди 60-річного 

ювілею від дня народження»; 

від 26 липня 2021 року № 246/2021-р «Про нагородження з нагоди                 

Дня Повітряних Сил Збройних Сил України». 

 

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 20 квітня 2021 року № 124/2021-р «Про заходи, пов’язані                                

з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» – до 31 грудня 2021 року; 

від 22 квітня 2021 року № 131/2021-р «Про вшанування пам’яті 

померлого» – до 31 грудня 2021 року; 

від 26 квітня 2021 року № 133/2021-р «Про участь команди міста в
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зональних змаганнях Хмельницької, Рівненської, Волинської областей з              

боксу» – до 31 грудня 2021 року; 

від 27 квітня 2021 року № 142/2021-р «Про вшанування осіб з інвалідністю 

внаслідок Другої світової війни з нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» – до                        

31 грудня 2021 року; 

від 24 травня 2021 року № 176/2021-р «Про забезпечення участі народного 

аматорського театрального колективу центру культури імені Володимира 

Ножки у Відкритому обласному огляді-конкурсі аматорських театральних 

колективів «Подільська сцена-2021»» – до 29 жовтня 2021 року; 

від 31 травня 2021 року № 186/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2021 року; 

від 01 червня 2021 року № 188/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 грудня 2021 року; 

від 10 червня 2021 року № 197/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання засобів оповіщення населення» – до 31 грудня 2021 року; 

від 14 червня 2021 року № 201/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 грудня 2021 року; 

від 16 червня 2021 року № 3/2021-р/ад «Про створення комісії виконавчого 

комітету міської ради із забезпечення доступу до об’єктів комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади» – 30 грудня 

2021 року; 

від 16 червня 2021 року № 203/2021-р «Про забезпечення організації та 

проведення Всеукраїнського культурно-мистецького фестивалю «Імпреза              

по-Самчиківськи у Зелену неділю»» – до 25 листопада 2021 року; 

від 16 червня 2021 року № 204/2021-р «Про відзначення Дня батька» – до 

25 листопада 2021 року; 

від 18 червня 2021 року № 208/2021-р «Про забезпечення заходів» – до                  

31 грудня 2021 року; 

від 18 червня 2021 року № 211/2021-р «Про відзначення Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні» – до 31 грудня 2021 року; 

від 23 червня 2021 року № 215/2021-р «Про нагородження переможців                

I етапу щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей 

Хмельниччини»» – до 31 грудня 2021 року; 

від 25 червня 2021 року № 218/2021-р «Про забезпечення організації та 

проведення урочистостей, святкової програми «Живи та міцній, Українська 

державо!» до 25-ї річниці Конституції України» – до 25 листопада 2021 року; 

від 29 червня 2021 року № 223/2021-р «Про створення тимчасової комісії з 

розгляду клопотання» – до 01 серпня 2021 року; 

від 30 червня 2021 року № 225/2021-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради» – до                  

31 грудня 2021 року; 

від 01 липня 2021 року № 227/2021-р «Про виділення коштів на
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організацію та проведення VIII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські 

гостини-2021» та свята Івана Купала» – до 15 листопада 2021 року. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради          підпис       Володимир БОГАЧУК 

 
 


