
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

01 серпня  2018 року  Старокостянтинів   № 259/2018-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, 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 01 серпня 2018 року виконані, а саме: 

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

у змаганнях»; 

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

вшанування матерів, загиблих (померлих) учасників АТО»; 

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

у змаганнях»; 

від 17 травня 2018 року № 176/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 24 травня 2018 року № 177/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

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

місті Міжнародного Дня захисту дітей»; 

від 06 червня 2018 року № 189/2018-р «Про забезпечення участі Марини 

Ярош у Міжнародному форумі мистецтв культури та освіти у Греції»; 

від 08 червня 2018 року № 195/2018-р  «Про заходи з підготовки та 

відзначення 22-ї річниці Конституції України у місті»; 

від 08 червня 2018 року № 197/2018-р «Про відзначення Дня молоді у 

місті Старокостянтинові»; 

від 08 червня 2018 року № 198/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»;
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від 08 червня 2018 року № 199/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 08 червня 2018 року № 200/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях з футболу»; 

від 14 червня 2018 року № 207/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 14 червня 2018 року № 210/2018-р «Про утворення територіальних 

формувань цивільного захисту»; 

від 18 червня 2018 року № 213/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 19 червня 2018 року № 216/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 20 червня 2018 року № 217/2018-р «Про організацію поїздки на 

концерт»; 

від 21 червня 2018 року № 4/2018-р/ад «Про виділення транспортного 

засобу»; 

від 21 червня 2018 року № 219/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»;  

від 21 червня 2018 року № 220/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 23 червня 2018 року № 223/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Конституції України»; 

від 23 червня 2018 року № 225/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях з футболу»; 

від 02 липня 2018 року № 228/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Національної поліції України»; 

від 05 липня 2018 року № 231/2018-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникнення сказу на території м. Старокостянтинів»; 

від 16 липня 2018 року № 240/2018-р «Про нагородження з нагоди дня 

заснування клубу «Надвечір’я»». 

 

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 14 травня 2018 року № 170/2018-р «Про забезпечення проведення 

семінару» до 20 вересня 2018 року; 

від 30 травня 2018 року № 184/2018-р «Про створення робочої групи з 

вивчення питання використання червоно-чорного революційного прапора 

ОУН на території м. Старокостянтинів» до 01 вересня 2018 року; 

від 12 червня 2018 року № 203/2018-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради» до 

20 вересня 2018 р.; 

від 12 червня 2018 року № 205/2018-р «Про забезпечення меморіальних 

заходів з нагоди відкриття пам’ятного знака» до 20 вересня 2018 року;
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від 14 червня 2018 року № 208/2018-р «Про проведення семінару з 

попередження торгівлі дітьми» до 25 вересня 2018 року; 

від 15 червня 2018 року № 212/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста» до 07 вересня 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                         підпис                                             М. Мельничук 


