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ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__30 жовтня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______299/2020-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 статтею 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 жовтня 2020 року виконані, а саме: 

від 12 травня 2020 року № 139/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 28 травня 2020 року № 151/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 02 липня 2020 року № 182/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 06 серпня 2020 року № 205/2020-р «Про виділення коштів на придбання 

книги видавництва ТОВ «Національні рейтинги України» «Золотий фонд 

України»; 

від 06 серпня 2020 року № 206/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 14 серпня 2020 року № 212/2020-р «Про надання матеріальної 

допомоги родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції, особам з інвалідністю внаслідок поранення, 

одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, членам 

сімей загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків 

військової служби»; 

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»; 

від 27 серпня 2020 року № 223/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 31 серпня 2020 року № 227/2020-р «Про забезпечення перевезення»; 
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від 01 вересня 2020 року № 230/2020-р «Про відведення місць та 

обладнання стендів, дощок оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації»; 

від 02 вересня 2020 року № 232/2020-р «Про проведення обстеження 

пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування»; 

від 02 вересня 2020 року № 234/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 11 вересня 2020 року № 240/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 15 вересня 2020 року № 245/2020-р «Про відзначення 811-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова»; 

від 15 вересня 2020 року № 246/2020-р «Про нагородження з нагоди 

відзначення 811-ї річниці заснування міста Старокостянтинова»; 

від 18 вересня 2020 року № 253/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 18 вересня 2020 року № 255/2020-р «Про вшанування почесних 

громадян міста Старокостянтинова та сімей загиблих учасників АТО, 

Революції Гідності»; 

від 21 вересня 2020 року № 257/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 21 вересня 2020 року № 258/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 25 вересня 2020 року № 262/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 01 жовтня 2020 року № 267/2020-р «Про надання матеріальної 

допомоги до Міжнародного дня людей похилого віку по Григорівській 

сільській раді»; 

від 01 жовтня 2020 року № 271/2020-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 

від 05 жовтня 2020 року № 274/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

юриста». 

 

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 01 вересня 2020 року № 229/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста» – до 30 грудня 2020 року; 

від 11 вересня 2020 року № 241/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях» – до 31 грудня 2020 року; 

від 11 вересня 2020 року № 242/2020-р «Про проведення в місті Дня 

фізичної культури і спорту» – до 31 грудня 2020 року; 

від 16 вересня 2020 року № 249/2020-р «Про фінансування первинних 

медичних оглядів призовників» – до 31 грудня 2020 року; 
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від 18 вересня 2020 року № 252/2020-р «Про виділення коштів для 

забезпечення відзначення 811-ї річниці заснування міста Старокостянтинова» 

– до 30 листопада 2020 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 276/2020-р «Про відзначення Дня захисника 

України та Дня українського козацтва» – до 30 листопада 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


