
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

02 вересня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 255/2019–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 02 вересня 2019 року виконані, а саме: 

від 13 липня 2017 року № 254/2017-р «Про заходи щодо встановлення 

дитячих ігрових майданчиків»; 

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

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом червня 2019 року»; 

від 06 червня 2019 року № 183/2019-р «Про проведення семінару з 

питань попередження торгівлі дітьми»; 

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

батька»; 

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

від 26 червня 2019 року № 205/2019-р «Про перевірку готовності закладів 

освіти до нового 2019/2020 навчального року»; 

від 08 липня 2019 року № 215/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання сигналізатора-аналізатора «Дозор-С-М-3»»; 

від 08 липня 2019 року № 217/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 12 липня 2019 року № 220/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 17 липня 2019  року  № 223/2019-р «Про  забезпечення  перевезення»; 

від 31 липня 2019 року №  228/2019-р  «Про  забезпечення  перевезення»; 
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від 07 серпня 2019 року № 236/2019-р «Про забезпечення організації 

поїздки». 

 

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 30 грудня 

2019 року; 

від 25 червня 2019 року № 203/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Світлани Мілімук «Душі моєї таїна осіння»» до 31 

жовтня 2019 року; 

від 04 липня 2019 року № 211/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом липня 2019 року» до 01 жовтня 2019 року; 

від 05 липня 2019 року № 213/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» до 31 жовтня         

2019 року; 

від 05 липня 2019 року № 214/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» до 31 жовтня 2019 року; 

від 10 липня 2019 року № 219/2019-р «Про вшанування Почесного 

громадянина міста Старокостянтинова з нагоди 80-річного ювілею від дня 

народження» до 31 жовтня 2019 року; 

від 17 липня 2019 року № 222/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»  до 31 жовтня 2019 року; 

від 24 липня 2019 року № 227/2019-р «Про вшанування пам’яті 

померлого» до 01 жовтня 2019 року.  

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 


