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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 вересня 2021 року виконані, а саме: 

від 05 січня 2021 року № 2/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Подаруй дитині свято»»; 

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

наслідків непередбачуваного заходу»; 

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»; 

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

допомоги на придбання тест-смужок дітям, хворим на цукровий діабет»; 

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

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

наслідків непередбаченого заходу»; 

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

поховання»; 

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

наслідків непередбачуваного заходу»; 

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

матеріальної допомоги; 

від 19 квітня 2021 року № 121/2021-р «Про надання одноразової
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матеріальної допомоги»; 

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

поховання»; 

від 20 квітня 2021 року № 124/2021-р «Про заходи, пов’язані з 35-ми 

роковинами Чорнобильської катастрофи»; 

від 20 квітня 2021 року № 126/2021-р «Про виготовлення поліграфічної 

продукції з питань протидії торгівлі людьми»; 

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»»; 

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

померлого»; 

від 26 квітня 2021 року № 133/2021-р «Про участь команди міста в 

зональних змаганнях Хмельницької, Рівненської, Волинської областей з боксу»; 

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

матеріальної допомоги»; 

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»; 

від 12 травня 2021 року № 159/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

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

змаганнях»; 

від 20 травня 2021 року № 167/2021-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

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»; 

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

змаганнях»; 

від 27 травня 2021 року № 179/2021-р «Про забезпечення доставки 

резервістів і військовозобов’язаних підрозділу територіальної оборони»; 

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

змаганнях»; 

від 28 травня 2021 року № 182/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 09 липня 2021 року № 236/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 26 липня 2021 року № 245/2021-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 09 серпня 2021 року № 256/2021-р «Про відзначення Дня Державного 

Прапора України, 30-ї річниці незалежності України»; 
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від 12 серпня 2021 року № 257/2021-р «Про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних»; 

від 20 серпня 2021 року № 268/2021-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 20 серпня 2021 року № 270/2021-р «Про вшанування мешканців 

Самчиківського старостинського округу з нагоди Дня незалежності України»; 

від 25 серпня 2021 року № 275/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Готуємо дітей до школи»»; 

від 26 серпня 2021 року № 277/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України»; 

від 28 серпня 2021 року № 279/2021-р «Про проведення відкритої першості 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з шахів, присвяченої 

пам’яті Василя Сметани»; 

від 30 серпня 2021 року № 282/2021-р «Про нагородження з нагоди          

50-річчя заснування навчального закладу»; 

від 30 серпня 2021 року № 283/2021-р «Про нагородження з нагоди                 

50-річчя заснування навчального закладу»; 

від 31 серпня 2021 року № 284/2021-р «Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 31 серпня 2021 року № 286/2021-р «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 02 вересня 2021 року № 289/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 02 вересня 2021 року № 290/2021-р «Про затвердження Інструкції про 

порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у 

Старокостянтинівській міській раді та її виконавчому комітеті»; 

від 02 вересня 2021 року № 292/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 07 вересня 2021 року № 296/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

підприємця»; 

від 07 вересня 2021 року № 300/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості». 

 

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 06 березня 2018 № 77/2018-р «Про план організаційно-технічних 

заходів з виконання припису Державної екологічної інспекції у Хмельницькій 

області від 13 лютого 2018 року № 22/2» – до 30 жовтня 2021 року; 

від 20 березня 2020 № 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 грудня            

2021 року; 
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від 27 березня 2020 № 93/2020-р «Про переведення Старокостянтинівської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Хмельницької області у режим надзвичайної ситуації» – до 31 грудня 

2021 року; 

від 08 липня 2021 року № 232/2021-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» – до 31 грудня              

2021 року; 

від 14 липня 2021 року № 239/2021-р «Про забезпечення організації та 

проведення виїзних концертів колективів художньої самодіяльності закладів 

культури» – до 15 грудня 2021 року; 

від 18 серпня 2021 року № 264/2021-р «Про відзначення 25-ї річниці 

дитячо-юнацької кінноспортивної організації «Клуб – козацький герць»» – до 

15 грудня 2021 року; 

від 20 серпня 2021 року № 269/2021-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» – до 31 грудня 2021 року; 

від 20 серпня 2021 року № 273/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до Дня Державного Прапора України,               

30-ї річниці незалежності України»» – до 15 грудня 2021 року; 

від 02 вересня 2021 року № 293/2021-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків непередбаченого заходу» – до 31 грудня 2021 року; 

від 07 вересня 2021 року № 301/2021-р «Про вшанування з нагоди                 

100-річного ювілею від дня народження» – 31 грудня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


