
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

01 квітня 2019 року  Старокостянтинів   № 106/2019-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 квітня 2019 року виконані, а саме: 

від 19 жовтня 2019 року № 339/2018-р «Про розроблення проекту 

Програми соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на        

2019 рік»; 

від 28 січня 2018 року № 23/2019-р «Про підготовку Звіту міського 

голови перед територіальною громадою міста»; 

від 07 лютого 2019 року № 37/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 07 лютого 2019 року № 39/2019-р «Про створення тимчасової 

комісії по розгляду звернення»; 

від 08 лютого 2019 року № 41/2019-р «Про проведення благодійної 

акції «Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»»; 

від 11 лютого 2019 року № 3/2019-р/ад «Про передачу майна»; 

від 11 лютого 2019 року № 44/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 13 лютого 2019 року № 47/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом лютого 2019 року»; 

від 13 лютого 2019 року № 48/2019-р «Про проведення у місті заходів 

до Дня Героїв Небесної Сотні»; 

від 20 лютого 2019 року № 54/2019-р «Про виділення коштів на  
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запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 21 лютого 2019 року № 57/2019-р «Про проведення у місті 

міжобласного турніру з легкої атлетики на честь Героя Небесної Сотні, 

Героя України Бондарчука С.М.»; 

від 21 лютого 2019 року № 58/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 26 лютого 2019 року № 62/2019-р «Про вшанування осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій Другої світової війни з 

нагоди 75-річниці визволення міста Старокостянтинова від нацистських 

загарбників»; 

від 04 березня 2019 року № 71/2019-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного жіночого дня»; 

від 13 березня 2019 року № 83/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення»; 

від 18 березня 2019 року № 88/2019-р «Про виділення коштів для 

придбання грамот та рамок». 

 

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 року № 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 01 серпня       

2019 року; 

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 травня 2019 року; 

від 21 лютого 2019 року № 56/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» до 31 травня 

2019 року; 

від 14 березня 2019 року № 85/2019-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію непередбачуваного заходу» до 20 травня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                        підпис                                            М. Мельничук 

 


