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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01 липня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № __178/2020-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 30 червня 2020 року виконані, а саме: 

від 11 вересня 2019 року № 270/2019-р «Про відзначення 810-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова та проведення Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини»»; 

від 21 лютого 2020 року № 51/2020-р «Про проведення чемпіонату області 

з шахів»; 

від 27 лютого 2020 року № 58/2020-р «Про участь команди міста в 

чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства»; 

від 02 березня 2020 року № 64/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 04 березня 2020 року № 69/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 04 березня 2020 року № 70/2020-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 10 березня 2020 року № 76/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 23 березня 2020 року № 87/2020-р «Про виплату грошової премії»; 

від 02 квітня 2020 року № 97/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 02 квітня 2020 року № 98/2020-р «Про відшкодування коштів за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян на період дії карантину»; 

від 08 квітня 2020 року № 104/2020-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 09 квітня 2020 року № 106/2020-р «Про виділення паливно-мастильних
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матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 10 квітня 2020 року № 110/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 13 квітня 2020 року № 113/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 21 квітня 2020 року № 121/2020-р «Про підготовку місця масового 

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

купального сезону 2020 року»; 

від 21 квітня 2020 року № 122/2020-р «Про виділення засобів 

індивідуального захисту та дезінфекційних матеріалів»; 

від 21 квітня 2020 року № 123/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 21 квітня 2020 року № 124/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 27 квітня 2020 року № 129/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 30 квітня 2020 року № 130/2020-р «Про проведення благодійної акції 

«Від щирого серця»»; 

від 30 квітня 2020 року № 133/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 14 травня 2020 року № 140/2020-р «Про відзначення прийомних батьків 

з нагоди Міжнародного дня сім’ї»; 

від 14 травня 2020 року № 142/2020-р «Про участь у І етапі щорічного 

обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини»»; 

від 15 травня 2020 року № 143/2020-р «Про реалізацію комплексної 

послуги «єМалятко» в центрі надання адміністративних послуг»; 

від 19 травня 2020 року № 145/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 20 травня 2020 року № 147/2020-р «Про проведення робіт з 

благоустрою прибудинкової території будинку № 2/111 по вул. Миру»; 

від 16 червня 2020 року № 162/2020-р «Про нагородження з нагоди 97-ої 

річниці від дня створення служби дільничних офіцерів поліції»; 

від 16 червня 2020 року № 163/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

фермера»; 

від 17 червня 2020 року № 170/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника». 

 

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 25 лютого 2020 року № 55/2020-р «Про проведення семінарів з питань 

попередження торгівлі людьми та гендерної рівності» – до 10 вересня          

2020 року; 

від 20 березня 2020 року № 85/2020-р «Про створення мобільної групи з 

контролю за виконанням карантинних заходів щодо запобігання поширенню 

випадків COVID-19 на території міста Старокостянтинова» – до 01 липня    

2020 року; 

від 27 квітня 2020 року № 127/2020-р «Про відзначення в місті 

Старокостянтинові 34-х роковин Чорнобильської катастрофи» – до 26 серпня 

2020 року; 
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від 20 травня 2020 року № 146/2020-р «Про проведення акції до Дня 

захисту дітей» – до 30 вересня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 


