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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_01 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____26/2021-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, 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 січня 2021 року виконані, а саме: 

від 31 травня 2016 року № 194/2016-р «Про затвердження міських заходів з 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; 

від 06 лютого 2019 року № 33/2019-р «Про затвердження заходів з 

запобігання та протидії корупції у 2019 - 2020 роках»; 

від 08 лютого 2019 року № 42/2019-р «Про повідомну реєстрацію 

колективних договорів та угод на 2019 - 2020 роки»; 

від 16 січня 2020 року № 6/2020-р «Про забезпечення підвищення 

кваліфікації»; 

від 07 лютого 2020 року № 35/2020-р «Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та службу у військовому резерві в Збройних 

Силах України на 2020 рік»; 

від 07 лютого 2020 року № 36/2020-р «Про організацію та проведення в 

2020 році відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів»; 

від 23 березня 2020 року № 88/2020-р «Про утворення міського 

оперативного штабу щодо протидії пожежам у 2020 році»; 

від 24 вересня 2020 року № 261/2020-р «Про організацію в місті чергового 

призову громадян України на строкову військову службу»; 

від 19 листопада 2020 року № 322/2020-р «Про надання матеріальної 

допомоги до Дня захисника України по Вербородинській сільській раді»;
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від 19 листопада 2020 року № 323/2020-р «Про надання матеріальної 

допомоги на поховання по Вербородинській сільській раді»; 

від 10 грудня 2020 року № 336/2020-р «Про виділення дезінфекційних 

матеріалів»; 

від 16 грудня 2020 року № 345/2020-р «Про надання матеріальної 

допомоги до Міжнародного дня осіб з інвалідністю по Вербородинській 

сільській раді»; 

від 18 грудня 2020 року № 2/2020-р/ад «Про проведення річної 

інвентаризації»; 

від 28 грудня 2020 року № 358/2020-р «Про нагородження депутата 

Старокостянтинівської міської ради VII скликання»; 

від 28 грудня 2020 року № 360/2020-р «Про скасування результатів 

засідання конкурсної комісії»; 

від 28 грудня 2020 року № 362/2020-р «Про створення комісії з приймання-

передачі майна сільських рад, правонаступником яких є Старокостянтинівська 

міська рада». 

 

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 28 січня 2020 року № 20/2020-р «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів» – до 30 квітня 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 28 лютого   

2021 року; 

від 02 листопада 2020 року № 303/2020-р «Про виділення коштів» – до 

15 квітня 2021 року; 

від 06 листопада 2020 року № 306/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 01 березня 2021 року; 

від 13 листопада 2020 року № 313/2020-р «Про заходи з відзначення в місті 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю» – до 12 березня 2021 року; 

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

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

26 лютого 2021 року; 

від 17 грудня 2020 року № 347/2020-р «Про забезпечення проведення 

заходів з нагоди відзначення Дня Святого Миколая» – до 30 квітня 2021 року; 

від 18 грудня 2020 року № 350/2020-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради» – до 

30 квітня 2021 року. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


