
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

02 січня  2019 року  Старокостянтинів   № 1/2019-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 січня 2019 року виконані, а саме: 

від 27 грудня 2016 року № 503/2016-р «Про затвердження заходів у 

зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду 

Українського народу»; 

від 12 січня 2018 року № 8/2018-р «Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та службу у військовому резерві у Збройних 

Силах України на 2018 рік»; 

від 15 січня 2018 року № 1/2018-р/ад «Про забезпечення ефективної 

роботи виконавчого комітету та міської ради»; 

від 25 січня 2018 року № 25/2018-р «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2018 рік»; 

від 16 березня 2018 року № 84/2018-р «Про заходи щодо наповнення 

бюджету міста, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 

2018 році»; 

від 22 березня 2018 року № 95/2018-р «Про утворення консультаційного 

пункту щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших 

небезпечних подіях при Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній 

конторі»; 

від 23 червня 2018 року № 224/2018-р «Про збільшення обсягу дохідної 

та видаткової частин бюджету міста на 2018 рік»; 
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від 26 червня 2018 року № 226/2018-р «Про збільшення обсягу дохідної 

та видаткової частин бюджету міста на 2018 рік»; 

від 10 вересня 2018 року № 300/2018-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 28 вересня 2018 року № 317/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 12 жовтня 2018 року № 335/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 16 жовтня 2018 року № 337/2018-р «Про забезпечення перевезення»; 

від 19 жовтня 2018 року № 340/2018-р «Про проведення міських 

змагань»;  

від 26 жовтня 2018 року № 346/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 26 жовтня 2018 року № 347/2018-р «Про внесення змін до 

розпорядження міського голови від 28 вересня 2018 року №317/2018-р»; 

від 02 листопада 2018 року № 354/2018-р «Про забезпечення 

перевезення»;  

від 08 листопада 2018 року № 361/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 08 листопада 2018 року № 362/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»;  

від 08 листопада 2018 року № 363/2018-р «Про надання матеріальної 

допомоги батькам дітей з інвалідністю віком до 18 років»; 

від 15 листопада 2018 року № 371/2018-р «Про проведення громадських 

слухань»;  

від 19 листопада 2018 року № 376/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 21 листопада 2018 року № 379/2018-р «Про забезпечення заходів з 

нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи і Дня пам’яті жертв 

голодоморів»; 

від 23 листопада 2018 року № 381/2018-р «Про проведення акції «16 днів 

проти насильства»»;  

від 28 листопада 2018 року № 383/2018-р «Про заходи з відзначення у 

місті Міжнародного дня осіб з інвалідністю»; 

від 29 листопада 2018 року № 384/2018-р «Про виділення коштів на 

проведення фестивалю «Повір у себе» для дітей з інвалідністю»; 

від 29 листопада 2018 року № 386/2018-р «Про створення тимчасової 

комісії для проведення обстеження будівель і споруд м. Старокостянтинів»; 

від 29 листопада 2018 року № 387/2018-р «Про виділення коштів»; 

від 30 листопада 2018 року № 389/2018-р «Про нагородження з нагоди 

Дня працівників прокуратури»; 

від 03 грудня 2018 року № 390/2018-р «Про відзначення у місті Дня 

Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтерів»; 
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від 04 грудня 2018 року № 391/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Збройних Сил України»; 

від 04 грудня 2018 року № 392/2018-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів»; 

від 04 грудня 2018 року № 395/2018-р «Про забезпечення проведення 

заходів з нагоди відзначення Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних 

свят»;  

від 05 грудня 2018 року № 396/2018-р «Про забезпечення поїздки»; 

від 05 грудня 2018 року № 397/2018-р «Про визнання факту 

безпідставного зарахування захисної споруди цивільного захисту № 86266             

м. Старокостянтинів до фонду захисних споруд цивільного захисту»; 

від 07 грудня 2018 року № 398/2018-р «Про проведення громадських 

слухань»;  

від 11 грудня 2018 року № 401/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників суду»;  

від 13 грудня 2018 року № 403/2018-р «Про виділення матеріальної 

допомоги»;  

від 14 грудня 2018 року № 407/2018-р «Про забезпечення участі 

делегації». 

 

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 18 серпня 2015 року № 249/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» до 27 грудня 2019 року; 

від 14 вересня 2015 року № 278/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» до 27 грудня 2019 року; 

від 09 жовтня 2015 року № 314/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» до 27 грудня 2019 року; 

від 12 жовтня 2015 року № 317/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» до 27 грудня 2019 року; 

від 23 серпня 2016 року № 314/2016-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»  до 27 грудня 2019 року; 

від 12 грудня 2016 року № 478/2016-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

відзначення у місті Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС»  до 27 грудня 2019 року; 
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від 08 жовтня 2018 року № 327/2018-р «Про утворення постійно діючої 

робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо підготовки 

проекту колективного договору»  до 31 березня 2019 року; 

від 08 листопада 2018 року № 364/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»  до 15 лютого  

2019 року; 

від 15 листопада 2018 року № 375/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» до 15 лютого 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук 

 

 


