
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

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, відповідно до розпорядження міського голови від 31 травня 2018 року  

№ 156/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», 

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 червня 2018 року виконані, а саме: 

від 20 березня 2018 року № 90/2018-р «Про участь команди міста у 

відкритому чемпіонаті Хмельницької області «Подільська ліга» з волейболу»; 

від 21 березня 2018 року № 94/2018-р «Про проведення міського 

фортепіанного конкурсу «Юні таланти» у дитячій музичній школі                               

ім. М.Кондратюка»; 

від 23 березня 2018 року № 97/2018-р «Про проведення в місті місячника 

«Спорт для всіх – спільна турбота»»; 

від 23 березня 2018 року № 98/2018-р «Про проведення чемпіонату міста з 

шахів»; 

від 23 березня 2018 року № 99/2018-р «Про участь команди міста в 

обласній спартакіаді серед школярів, баскетбол (дівчата)»; 

від 28 березня 2018 року № 102/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 30 березня 2018 року № 106/2018-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом квітня 2018 року»; 

від 02 квітня 2018 року № 108/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 04 квітня 2018 року № 111/2018-р «Про проведення заходів до 

Великодніх свят»; 

01 червня  2018 року  Старокостянтинів   № 186/2018-р 
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від 06 квітня 2018 року № 112/2018-р «Про розміщення тематичної 

друкованої соціальної реклами»; 

від 06 квітня 2018 року № 114/2018-р «Про відкриття туристичного сезону 

2018 у м. Старокостянтинів»; 

від 06 квітня 2018 року № 115/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 10 квітня 2018 року № 117/2018-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 11 квітня 2018 року № 118/2018-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 11 квітня 2018 року № 119/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 12 квітня 2018 року № 123/2018-р «Про заходи по проведенню 

Дня охорони праці в місті»; 

від 12 квітня 2018 року № 124/2018-р «Про створення робочої групи з 

перевірки господарської діяльності комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради»; 

від 13 квітня 2018 року № 125/2018-р «Про нагородження працівників 

сектору реагування патрульної поліції №4 Старокостянтинівського ВП ГУНП 

в Хмельницькій області»; 

від 13 квітня 2018 року № 127/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»»; 

від 16 квітня 2018 року № 128/2018-р «Про нагородження з нагоди            

100-річчя утворення Товариства Червоного Хреста України»; 

від 16 квітня 2018 року № 129/2018-р «Про забезпечення поїздки»; 

від 17 квітня 2018 року № 131/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 17 квітня 2018 року № 132/2018-р «Про надання матеріальної 

допомоги мешканцям міста»; 

від 17 квітня 2018 року № 133/2018-р «Про надання матеріальної 

допомоги для оплати житлово-комунальних послуг матері загиблого воїна-

афганця Палій Марії Трохимівні»; 

від 18 квітня 2018 року № 135/2018-р «Про проведення міських змагань»; 

від 18 квітня 2018 року № 136/2018-р «Про участь команди міста 

у змаганнях»; 

від 18 квітня 2018 року № 137/2018-р «Про надання допомоги 

військовослужбовцям, які убувають та знаходяться у зоні антитерористичної 

операції»; 

від 20 квітня 2018 року № 138/2018-р «Про забезпечення проведення 

вистави «Крути. В мої сни прийшла війна…»»; 

від 20 квітня 2018 року № 139/2018-р «Про підготовку місця масового 

відпочинку населення (пляжу) на водних об’єктах м. Старокостянтинів до 

купального сезону 2018 року»; 
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від 23 квітня 2018 року № 141/2018-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 23 квітня 2018 року № 142/2018-р «Про виділення коштів на 

придбання знаків поштової оплати»; 

від 23 квітня 2018 року № 143/2018-р «Про підготовку та проведення в 

місті 32-х роковин Чорнобильської катастрофи»; 

від 25 квітня 2018 року № 144/2018-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 25 квітня 2018 року № 146/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 27 квітня 2018 року № 149/2018-р «Про нагородження кращих 

трудових колективів та працівників підприємств в галузі охорони праці 

з нагоди відзначення Дня охорони праці»; 

від 27 квітня 2018 року № 150/2018-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 27 квітня 2018 року № 151/2018-р «Про забезпечення перебування 

учасників навчально-екскурсійної експедиції, учнів Чмирівського НВК 

«Школа І ступеня - гімназія» в місті Старокостянтинові»; 

від 07 травня 2018 року № 157/2018-р «Про розміщення тематичної 

друкованої соціальної реклами»; 

від 11 травня 2018 року № 168/2018-р «Про проведення службового 

розслідування». 

 

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 13 липня 2017 року № 254/2017-р «Про заходи щодо встановлення 

дитячих ігрових майданчиків» до 28 вересня 2018 року; 

від 08 травня 2018 року № 158/2018-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків непередбаченого заходу» до 02 липня 2018 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                                    В. Богачук 

 


