
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

01 липня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 209/2019–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 липня 2019 року виконані, а саме: 

від 11 квітня 2019 року № 118/2019-р «Про підготовку місця масового 

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

купального сезону 2019 року»; 

від 11 квітня 2019 року № 119/2019-р «Про надсилання листів 

призовникам»; 

від 12 квітня 2019 року № 121/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 03 травня 2019 року № 137/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 07 травня 2019 року № 141/2019-р «Про відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; 

від 08 травня 2019 року № 142/2019-р «Про проведення у місті 

Місячника сім’ї»; 

від 10 травня 2019 року № 144/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 10 травня 2019 року № 145/2019-р «Про проведення змагань зі 

спортивно-бальних танців «Кубок міського голови-2019»»; 

від 14 травня 2019 року № 147/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 15 травня 2019 року № 148/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 15 травня 2019 року № 149/2019-р «Про участь команди міста у
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змаганнях»; 

від 16 травня 2019 року №150/2019-р «Про забезпечення участі студії 

сучасного танцю «Renesans» у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Зірковий 

бум-2019»»; 

від 16 травня 2019 року № 152/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 16 травня 2019 року № 153/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 17 травня 2019 року №156/2019-р «Про заходи щодо відзначення у 

місті Міжнародного Дня захисту дітей»; 

від 21 травня 2019 року № 157/2019-р «Про відзначення у місті Дня 

Героїв»; 

від 21 травня 2019 року № 158/2019-р «Про заходи щодо відзначення у 

місті 158-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі, 

поблизу Канева»; 

від 21 травня 2019 року № 159/2019-р «Про проведення благодійної акції 

до Дня захисту дітей»; 

від 21 травня 2019 року № 160/2019-р «Про придбання сувенірної 

продукції»; 

від 21 травня 2019 року № 161/2019-р «Про скасування рішення 

виконавчого комітету міської ради від 16 травня 2019 року № 154»; 

від 22 травня 2019 року № 162/2019-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації»;  

від 22 травня 2019 року №163/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 24 травня 2019 року № 164/2019-р «Про забезпечення проведення 

загальноміського різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів»»; 

від 24 травня 2019 року № 165/2019-р «Про забезпечення проведення 

творчого звіту народного аматорського хору «Доброслав»»; 

від 24 травня 2019 року № 166/2019-р «Про відведення місць та 

обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації»; 

від 27 травня 2019 року № 167/2019-р «Про забезпечення перевезення»; 

від 27 травня 2019 року № 168/2019-р «Про виділення коштів на 

проведення свята «Чарівний світ дитинства» для дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах»; 

від 27 травня 2019 року № 169/2019-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації»; 

від 30 травня 2019 року № 173/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 03 червня 2019 року № 178/2019-р «Про забезпечення перевезення»; 

від 06 червня 2019 року № 185/2019-р «Про виділення коштів». 

 

 

 

http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2019/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/158.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2019/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/159.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2019/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/160.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2019/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/162.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2019/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/162.pdf
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2. Перенести термін виконання розпорядження міського голови від                 

03 червня 2019 року № 177/2019-р «Про створення комісії по обстеженню 

земельних ділянок міста», що перебуває на контролі в організаційно-

контрольному відділі виконавчого комітету міської ради до 31 липня                  

2019 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                      М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


