
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31 березня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____95/2020-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 31 березня 2020 року виконані, а саме: 

від 13 листопада 2018 року № 368/2018-р «Про забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури в м. Старокостянтинів»; 

від 01 листопада 2019 року № 330/2019-р «Про розроблення проєкту 

Програми соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2020 рік»; 

від 12 листопада 2019 року № 341/2019-р «Про виділення коштів»; 

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

допомоги»; 

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

проведення новорічно-різдвяних свят»; 

від 16 січня 2020 року № 5/2020-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям міста»; 

від 16 січня 2020 року № 8/2020-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 21 січня 2020 року № 11/2020-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»; 

від 21 січня 2020 року № 12/2020-р «Про виділення коштів для придбання 

грамот, рамок»; 

від 22 січня 2020 року № 13/2020-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 
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від 28 січня 2020 року № 17/2020-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання засобів гігієни для осіб з інвалідністю І групи, які 

перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради»; 

від 28 січня 2020 року № 18/2020-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання тест-смужок дітям хворим на цукровий діабет»; 

від 28 січня 2020 року № 19/2020-р «Про перерахування коштів»; 

від 31 січня 2020 року № 24/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 04 лютого 2020 року № 27/2020-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав»; 

від 04 лютого 2020 року № 28/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 04 лютого 2020 року № 31/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 07 лютого 2020 року № 37/2020-р «Про вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 

від 14 лютого 2020 року № 42/2020-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 14 лютого 2020 року № 43/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 18 лютого 2020 року № 45/2020-р «Про проведення благодійної акції 

«Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»»; 

від 19 лютого 2020 року № 46/2020-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 19 лютого 2020 року № 47/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 19 лютого 2020 року № 49/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 19 лютого 2020 року № 50/2020-р «Про забезпечення організації та 

проведення в місті концерту муніципального духового оркестру «Музичний 

вернісаж»»; 

від 21 лютого 2020 року № 52/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 24 лютого 2020 року № 54/2020-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 26 лютого 2020 року № 57/2020-р «Про вшанування осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, учасників бойових дій Другої світової війни з нагоди 76 

річниці визволення міста Старокостянтинова від нацистських загарбників»; 

від 28 лютого 2020 року №59/2020-р «Про виділення коштів на видання 

книги Лариси РАЙЧУК «Маршрутами долі»»; 

від 28 лютого 2020 року № 61/2020-р «Про виготовлення буклетів з 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»; 

від 02 березня 2020 року № 63/2020-р «Про забезпечення організації

http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2020/57.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2020/57.pdf
http://starkon.gov.ua/rada/images/rada/rozporyadjennya/2020/57.pdf
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мистецької зустрічі з письменниками Хмельниччини та Чернівеччини»; 

від 04 березня 2020 року № 66/2020-р «Про проведення службового 

розслідування»; 

від 04 березня 2020 року № 67/2020-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного жіночого дня»; 

від 04 березня 2020 року № 71/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 05 березня 2020 року № 72/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення»; 

від 10 березня 2020 року № 74/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 13 березня 2020 року № 77/2020-р «Про придбання господарського 

інвентарю». 

 

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 15 квітня 2020 року; 

від 03 лютого 2020 року № 26/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

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

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


