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_01 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____104/2021-р_____ 

 

 

Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови та перенесення термінів 

виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від                       

11 лютого 2021 року № 48, 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 31 березня 2021 року виконані, а саме: 

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

медичних оглядів призовників»; 

від 08 грудня 2020 року № 328/2020-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 08 грудня 2020 року № 331/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 18 грудня 2020 року № 350/2020-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 14 січня 2021 року № 4/2020-р «Про затвердження фінансових 

зобов’язань головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів»; 

від 20 січня 2021 року № 10/2021-р «Про прийняття в комунальну 

власність Старокостянтинівської міської ради Росоловецького ліцею 

Красилівського району Хмельницької області»; 

від 22 січня 2021 року № 14/2021-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 25 січня 2021 року № 15/2021-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 04 лютого 2021 року № 30/2021-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 18 лютого 2021 року № 48/2021-р «Про відзначення 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки»;       
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від 26 лютого 2021 року № 57/2021-р «Про створення робочої групи щодо 

визначення формату рекламних конструкцій»; 

від 26 лютого 2021 року № 60/2021-р «Про проведення службового 

розслідування»; 

від 03 березня 2021 року № 63/2021-р «Про нагородження з нагоди                

20-річчя з дня утворення управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 10 березня 2021 року № 74/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

землевпорядника»; 

від 17 березня 2021 року № 84/2021-р «Про нагородження з нагоди               

Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення». 

 

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 05 січня 2021 року № 2/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Подаруй дитині свято»» - до 31 серпня 2021 року; 

від 22 січня 2021 року № 11/2021-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

відзначення Дня Соборності України» - до 31 травня 2021 року; 

від 29 січня 2021 року № 23/2021-р «Про надання одноразової матеріальної 

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

перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради» - до 31 травня 

2021 року; 

від 29 січня 2021 року № 24/2021-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання тест-смужок дітям, хворим на цукровий діабет» - до 31 

травня 2021 року; 

від 01 лютого 2021 року № 25/2021-р «Про гербові печатки, кутові штампи 

Старокостянтинівської міської ради та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» - до 01 червня 2021 року; 

від 02 лютого 2021 року № 28/2021-р «Про затвердження зразків та описів 

гербових печаток старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади» - до 01 червня 2021 року; 

від 12 лютого 2021 року № 40/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбаченого заходу» - до 31 травня 2021 року; 

від 15 лютого 2021 року № 42/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»» - до 30 квітня 2021 року; 

від 17 лютого 2021 року № 45/2021-р «Про вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» - до 30 червня 

2021 року; 

від 23 лютого 2021 року № 53/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 30 липня 2021 року; 
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від 26 лютого 2021 року № 55/2021-р «Про вшанування мешканців 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди 100-річного 

ювілею від дня народження» - до 31 травня 2021 року; 

від 26 лютого 2021 року № 56/2021-р «Про забезпечення організації 

поїздки» - до 30 квітня 2021 року. 

 

3. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження міського 

голови від 29 січня 2021 року № 20/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу». 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


