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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28 лютого 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____62/2020-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 28 лютого 2020 року виконані, а саме: 

від 30 січня 2019 року № 2/2019-р/ад «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів»; 

від 24 жовтня 2019 року № 322/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 04 листопада 2019 року № 333/2019-р «Про проведення змагань з легкої 

атлетики «День спринтера»»; 

від 14 листопада 2019 року № 346/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 14 листопада 2019 року № 347/2919-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 20 листопада 2019 року № 351/2019-р «Про проведення акції «16 днів 

проти насильства»»;  

від 20 листопада 2019 року № 353/2019-р «Про проведення «Родинного 

кола» для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»;  

від 21 листопада 2019 року № 355/2019-р «Про проведення відкритої 

першості з легкої атлетики»; 

від 21 листопада 2019 року № 356/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 04 грудня 2019 року № 375/2019-р «Про виділення коштів»;



2 

 

від 06 грудня 2019 року № 380/2019-р «Про розроблення типового Статуту 

комунального підприємства міста Старокостянтинова»; 

від 09 грудня 2019 року № 381/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 13 грудня 2019 року № 386/2019-р «Про проведення акції «Подарунок 

Святого Миколая молоді міста Старокостянтинова»»; 

від 13 грудня 2019 року № 388/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 19 грудня 2019 року № 392/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 16 січня 2020 року № 4/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 17 січня 2020 року № 10/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 22 січня 2020 року № 15/2020-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 24 січня 2020 року № 16/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 28 січня 2020 року № 22/2020-р «Про проведення громадських 

слухань»; 

від 06 лютого 2020 року № 33/2020-р «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, закладах 

позашкільної освіти та закладах культури міста Старокостянтинова»; 

від 10 лютого 2020 року № 39/2020-р «Про нагородження з нагоди 65-річчя 

з дня утворення Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств». 

 

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 12 листопада 2019 року № 341/2019-р «Про виділення коштів» – до          

30 квітня 2020 року; 

від 13 грудня 2019 року № 389/2019-р «Про надання матеріальної 

допомоги» – до 30 квітня 2020 року; 

від 18 грудня 2019 року № 8/2019-р/ад «Про забезпечення організації та 

проведення новорічно-різдвяних свят» – до 31 березня 2020 року; 

від 15 січня 2020 року № 3/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом січня 2020 року» – до 20 травня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


