
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

31 липня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 229/2019–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, відповідно до розпорядження міського голови від 05 липня 2019 року  

№ 105/2019-рк «Про надання відпустки без збереження заробітної плати 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку 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 31 липня 2019 року виконані, а саме: 

від 21 грудня 2018 року № 410/2018-р «Про організацію та проведення 

історико-краєзнавчих конференцій, присвячених 100-річчю подій Української 

революції 1917-1921 років та 75-ій річниці визволення України від 

нацистських загарбників»; 

від 27 травня 2019 року № 171/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 30 травня 2019 року № 174/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 31 травня 2019 року № 176/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

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

обстеженню земельних ділянок міста»; 

від 07 червня 2019 року № 186/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 07 червня 2019 року № 187/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 14 червня 2019 року № 192/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 
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від 14 червня 2019 року № 193/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 21 червня 2019 року № 196/2019-р «Про відзначення у місті Дня 

скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні у період Другої світової 

війни»; 

від 21 червня 2019 року № 198/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 24 червня 2019 року № 199/2019-р «Про створення робочої групи для 

вивчення питання благоустрою території перед входом на ринок                          

КП «Райкоопринкторг»»; 

від 25 червня 2019 року № 200/2019-р «Про заходи з підготовки та 

відзначення у місті 23-ї річниці Конституції України»; 

від 25 червня 2019 року № 201/2019-р «Про забезпечення футбольної 

команди «АВІАТОР» прапором міста та прапором з логотипом команди»; 

від 25 червня 2019 року № 202/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Конституції України»; 

від 26 червня 2019 року № 206/2019-р «Про підготовку та проведення у 

місті VII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини»»; 

від 26 червня 2019 року № 207/2019-р «Про заходи щодо відзначення Дня 

молоді у місті Старокостянтинові»; 

від 01 липня 2019 року № 210/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Національної поліції України»; 

від 15 липня 2019 року № 221/2019-р «Про виділення коштів для 

встановлення та монтаж дитячих майданчиків». 

 

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 листопада 2018 року № 368/2018-р «Про забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури в м. Старокостянтинів» до                   

01 вересня 2019 року; 

від 04 червня 2019 року № 180/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом червня 2019 року» до 01 вересня 2019 року; 

від 06 червня 2019 року № 181/2019-р «Про організацію та проведення 

науково-практичної конференції «Старокостянтинівщина та національно-

визвольні змагання»» до 30 вересня 2019 року; 

від 10 червня 2019 року № 188/2019-р «Про відзначення у місті Дня 

батька» до 01 жовтня 2019 року; 

від 11 червня 2019 року № 189/2019-р «Про організацію поїздки» до              

30 вересня 2019 року; 

від 11 червня 2019 року № 190/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника» до 30 вересня 2019 року; 
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від 25 червня 2019 року № 203/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Світлани Мілімук «Душі моєї таїна осіння»» до       

31 серпня 2019 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                                  В. Богачук 

 

 


