
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

31 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 175/2019–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, розпорядження міського голови від 08 травня 2019 року № 77/2019-рк 

«Про 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 травня 2019 року виконані, а саме: 

від 26 грудня 2018 року № 413/2018-р «Про відведення місць та 

обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації»; 

від 19 лютого 2019 року № 52/2019-р «Про проведення міського огляду-

конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму, 

професійних захворювань та загибелі працюючих на виробництві»; 

від 19 лютого 2019 року № 53/2019-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 

від 25 лютого 2019 року № 60/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 01 березня 2019 року № 69/2019-р «Про придбання книги                     

Дмитра Ліщука «Старокостянтинівський край у вирі Другої світової війни 

1939-1945 рр.»»; 

від 04 березня 2019 року № 70/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом березня 2019 року»; 

від 06 березня 2019 року № 75/2019-р «Про проведення міських змагань»; 

від 11 березня 2019 року №77/2019-р «Про забезпечення проведення Звіту 

міського голови»; 

від 12 березня 2019 року № 79/2019-р «Про забезпечення поховання»;
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від 12 березня 2019 року № 81/2019-р «Про участь у ІІІ Міжнародному 

економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини»; 

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

ліквідацію непередбаченого заходу»; 

від 15 березня 2019 року № 86/2019-р «Про забезпечення фінансування 

міського фортепіанного конкурсу «Юні таланти» у дитячій музичній школі            

ім. М.Кондратюка»; 

від 18 березня 2019 року № 89/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 22 березня 2019 року № 96/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 22 березня 2019 року № 97/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 22 березня 2019 року № 98/2019-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків непередбачуваного заходу»; 

від 22 березня 2019 року № 100/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Оксани Радушинської «…Любов довготерпить»; 

від 22 березня 2019 року № 101/2019-р «Про видання книги Ірини Сапчук 

«На гойдалках долі»; 

від 03 квітня 2019 року № 109/2019-р «Про відзначення з нагоди                   

55-річного ювілею від дня народження»; 

від 03 квітня 2019 року № 111/2019-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав»; 

від 03 квітня 2019 року № 112/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 04 квітня 2019 року № 113/2019р «Про проведення в місті щорічної 

акції з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня благоустрою території 

населеного пункту»; 

від 08 квітня 2019 року № 115/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом квітня 2019 року»; 

від 08 квітня 2019 року № 116/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 09 квітня 2019 року № 117/2019-р «Про заходи по проведенню Дня 

охорони праці в місті»; 

від 12 квітня 2019 року № 120/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 16 квітня 2019 року № 4/2019-р/ад «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 16 квітня 2019 року № 123/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 16 квітня 2019 року № 124/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
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від 16 квітня 2019 року № 127/2019-р «Про проведення громадських 

слухань»; 

від 17 квітня 2019 року № 129/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 17 квітня 2019 року № 131/2019-р «Про проведення заходів до 

Великодніх свят»; 

від 18 квітня 2019 року № 132/2019-р «Про відкриття туристичного 

сезону-2019 у м. Старокостянтинів»; 

від 22 квітня 2019 року № 133/2019-р «Про підготовку та проведення в 

місті 33-х роковин Чорнобильської катастрофи»; 

від 23 квітня 2019 року № 134/2019-р «Про створення робочої групи з 

питань підготовки узгоджених пропозицій щодо виконання договірних 

зобов’язань»; 

від 02 травня 2019 року № 136/2019-р «Про нагородження кращих 

трудових колективів та працівників підприємств в галузі охорони праці з 

нагоди відзначення Дня охорони праці»; 

від 06 травня 2019 року № 138/2019-р «Про проведення міських змагань»; 

від 06 травня 2019 року № 139/2019-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 08 травня 2019 року № 143/2019-р «Про вшанування осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій Другої світової війни з 

нагоди відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів з 

України»; 

від 17 травня 2019 року № 155/2019-р «Про заходи щодо відзначення у 

місті Дня Європи». 

 

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

дитячих ігрових майданчиків» до 01.09.2019 р.; 

від 08 жовтня 2018 року № 327/2018-р «Про утворення постійно діючої 

робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо підготовки проекту 

колективного договору» до 30 вересня 2019 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                           підпис                                   В. Богачук 

 

 

 


