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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30 вересня 2020_ року                     Старокостянтинів                      №     263/2020-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, відповідно до розпорядження міського голови від 18 вересня 2020 року      

№ 322/2020-рв «Про надання частини чергової відпустки 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 30 вересня 2020 року виконані, а саме: 

від 04 березня 2020 року № 68/2020-р «Про проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом березня 2020 року»; 

від 10 квітня 2020 року № 109/2020-р «Про виділення коштів на 
поповнення книжкових фондів міських бібліотек та історико-культурного 

центру-музею «Старий Костянтинів»»; 

від 12 травня 2020 року № 136/2020-р «Про проведення перевірки 

наявності, умов зберігання та ведення обліку печаток і штампів у виконавчому 
комітеті Старокостянтинівської міської ради»; 

від 26 травня 2020 року № 148/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 09 червня 2020 року № 155/2020-р «Про виділення коштів для 
матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»;  

від 12 червня 2020 року № 159/2020-р «Про виділення коштів на 

вшанування пам’яті померлого»; 

від 15 червня 2020 року № 161/2020-р «Про забезпечення доставки 
призовників»; 

від 17 червня 2020 року № 171/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 06 липня 2020 року № 184/2020-р «Про виділення коштів на придбання
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сувенірної продукції»; 

від 07 липня 2020 року № 186/2020-р «Про проведення зовнішнього 
моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, соціальної послуги 

«натуральна допомога» в територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради»; 
від 10 липня 2020 року № 189/2020-р «Про забезпечення доставки 

призовників»; 

від 16 липня 2020 року № 191/2020-р «Про заміну меморіальних дощок на 
пам’ятному знаку радянським льотчикам»; 

від 21 липня 2020 року № 195/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 22 липня 2020 року № 197/2020-р «Про проведення міської благодійної 
акції «Готуємо дітей до школи»»; 

від 27 липня 2020 року № 199/2020-р «Про забезпечення доставки 

призовників»; 
від 29 липня 2020 року № 202/2020-р «Про відзначення в місті Дня 

Державного Прапора України, 29-ї річниці незалежності України»; 

від 03 серпня 2020 року № 204/2020-р «Про внесення змін до обліку фонду 

захисних споруд цивільного захисту м. Старокостянтинів»; 
від 07 серпня 2020 року № 208/2020-р «Про забезпечення перевезення»; 

від 11 серпня 2020 року № 211/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 
від 18 серпня 2020 року № 214/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

незалежності України»; 

від 19 серпня 2020 року № 215/2020-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 
антитерористичної операції»; 

від 20 серпня 2020 року № 216/2020-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 
від 21 серпня 2020 року № 217/2020-р «Про тимчасову комісію для 

розгляду звернень»; 

від 25 серпня 2020 року № 219/2020-р «Про забезпечення доставки 

військовозобов’язаних»; 
від 27 серпня 2020 року № 220/2020-р «Про заходи з відзначення в        

2020 році в місті Старокостянтинові Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України»; 
від 27 серпня 2020 року № 221/2020-р «Про нагородження Грамотою 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 31 серпня 2020 року № 224/2020-р «Про оголошення Подяки 
виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 02 вересня 2020 року № 233/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня
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підприємця»; 

від 04 вересня 2020 року № 235/2020-р «Про виділення коштів»; 
від 07 вересня 2020 року № 237/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника лісу»; 

від 10 вересня 2020 року № 238/2020-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 
від 24 вересня 2020 року № 259/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників освіти». 

 
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 06 серпня 2019 року № 233/2019-р «Про створення тимчасової комісії з 
визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території    

міста» - до 29 грудня 2020 року; 

від 25 лютого 2020 року № 55/2020-р «Про проведення семінарів з питань 
попередження торгівлі людьми та гендерної рівності» - до 10 грудня 2020 року; 

від 27 березня 2020 року № 93/2020-р «Про переведення 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим 
надзвичайної ситуації» - до 01 листопада 2020 року; 

від 27 квітня 2020 року № 128/2020-р «Про покладення відповідальності за 

зберігання документів тимчасового та тривалого зберігання» - до 01 травня 
2021 року; 

від 21 серпня 2020 року № 218/2020-р «Про забезпечення організації та 

проведення заходів щодо відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї 

річниці незалежності України» - до 30 грудня 2020 року. 
 

 

 
Перший заступник 

міського голови                                   підпис                        Володимир БОГАЧУК 

 

 


