
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

29 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 366/2019–р 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови 
 

 

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 28 листопада 2019 року 

№ 348/2019-рвс «Про відрядження МЕЛЬНИЧУКА М.С., САВІЦЬКОГО В.В.», 

керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

Зняти з контролю розпорядження міського голови, що перебували на 

контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської 

ради і станом на 29 листопада 2019 року виконані, а саме: 

від 22 березня 2019 року № 99/2019-р «Про створення тимчасової комісії 

для здійснення контролю за недопущенням спалювання сухої рослинності або її 

залишків, побутового сміття»;  

від 07 серпня 2019 року № 234/2019-р «Про проведення міської 

благодійної акції «Готуємо дітей до школи»»; 

від 21 серпня 2019 року № 248/2019-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»; 

від 22 серпня 2019 року № 250/2019-р «Про забезпечення організації та 

проведення заходів щодо відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї 

річниці незалежності України»; 

від 02 вересня 2019 року № 254/2019-р «Про відзначення Дня Скорботи та 

Пам’яті за загиблими у Другій світовій війні 1939-1945 рр.»; 

від 04 вересня 2019 року №257/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 09 вересня 2019 року № 267/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству»; 

від 11 вересня 2019 року № 273/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 18 вересня 2019 року № 280/2019-р «Про проведення обласного 

виїзного тематичного семінару для спеціалістів з питань реалізації державної  
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сімейної політики»; 

від 23 вересня 2019 року № 287/2019-р «Про виділення коштів для 

забезпечення відзначення 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова та 

проведення Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини»»; 

від 27 вересня 2019 року № 292/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 30 вересня 2019 року № 295/2019-р «Про вшанування пам’яті 

загиблого учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил»; 

від 02 жовтня 2019 року № 298/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 04 жовтня 2019 року № 302/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 07 жовтня 2019 року № 303/2019-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 08 жовтня 2019 року № 307/2019-р «Про відзначення Дня захисника 

України, Дня Українського козацтва, Дня створення Української повстанської 

армії»; 

від 08 жовтня 2019 року № 308/2019-р «Про затвердження Положення про 

порядок ведення договірної роботи»; 

від 11 жовтня 2019 року № 310/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 15 жовтня 2019 року № 312/2019-р «Про забезпечення доставки 

призовників»; 

від 17 жовтня 2019 року № 318/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 21 жовтня 2019 року № 319/2019-р «Про відзначення в місті 75-ї 

річниці визволення України від нацистських загарбників»; 

від 24 жовтня 2019 року № 321/2019-р «Про відзначення з нагоди 

презентації збірки»; 

від 29 жовтня 2019 року № 323/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 04 листопада 2019 року № 332/2019-р «Про проведення у місті Дня 

української писемності і мови»; 

від 05 листопада 2019 року № 334/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 07 листопада 2019 року № 336/2919- «Про нагородження з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва»; 

від 08 листопада 2019 року № 6/2019-р/ад «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 11 листопада 2019 року № 338/2019-р «Про відзначення з нагоди 

презентації персональної виставки»; 

від 13 листопада 2019 року № 343/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників радіо, телебачення та зв’язку»; 
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від 15 листопада 2019 року № 348/2019-р «Про створення робочої групи 

щодо розгляду звернення». 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                           підпис                        Володимир БОГАЧУК 

 

 


