
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__09 червня 2022_ року              м. Старокостянтинів                      № _155/2022-р_ 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженим 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 06 червня 2022 року виконані, а саме: 
від 06 березня 2018 року № 77/2018-р «Про план організаційно-технічних 

заходів з виконання припису Державної екологічної інспекції у Хмельницькій 
області від 13 лютого 2018 року № 22/2»; 

від 15 вересня 2021 року № 320/2021-р «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги»; 

від 12 жовтня 2021 року № 361/2021-р «Про надання матеріальної 
допомоги родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 
антитерористичної операції»; 

від 13 жовтня 2021 року № 363/2021-р «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги»; 

від 13 жовтня 2021 року № 367/2021-р «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги»; 

від 25 жовтня 2021 року № 376/2021-р «Про надання грошової допомоги»; 
від 10 листопада 2021 року № 398/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 
від 12 листопада 2021 року № 399/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 
від 18 листопада 2021 року № 407/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 
від 13 грудня 2021 року № 440/2021-р «Про заходи до Дня Святого 

Миколая, новорічних та різдвяних свят»; 
від 19 січня 2022 року № 11/2022-р «Про проведення категоріювання 

приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого 
комітету міської ради»; 
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від 17 лютого 2022 року № 41/2022-р «Про підготовку Звіту міського 
голови перед Старокостянтинівською міською територіальною громадою»; 

від 18 березня 2022 року № 65/2022-р «Про передачу транспортних 
засобів»; 

від 01 квітня 2022 року № 77/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 
національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 
на 2022 рік»; 

від 06 квітня 2022 року № 83/2022-р «Про проведення щорічної 
всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Днів благоустрою території 
населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 07 квітня 2022 року № 84/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 
національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 
на 2022 рік»; 

від 15 квітня 2022 року № 96/2022-р «Про надання грошової         
одноразової матеріальної допомоги членам добровольчого формування 
Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1»; 

від 19 квітня 2022 року № 101/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 
матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 10 травня 2022 року № 121/2022-р «Про заходи щодо забезпечення 
безпечного відпочинку населення на водних об’єктах в Старокостянтинівській 
міській територіальній громаді протягом купального сезону 2022 року». 

 
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 03 жовтня 2018 року № 324/2018-р «Про створення комісії з 
проведення інвентаризації землі в межах м.Старокостянтинів» – до 31 грудня 
2022 року; 

від 20 березня 2020 року № 85/2020-р «Про створення мобільної групи з 
контролю за виконанням карантинних заходів щодо запобігання поширенню 
випадків COVID-19 на території міста Старокостянтинова» – до 31 серпня          
2022 року; 

від 18 червня 2021 року № 206/2021-р «Про затвердження описів вивісок 
на адміністративних будівлях Старокостянтинівської міської територіальної 
громади» – до 25 грудня 2022 року; 

від 23 червня 2021 року № 214/2021-р «Про створення робочої групи з 
розробки Стратегії розвитку Старокостянтинівської міської територіальної 
громади на 2022-2027 роки» – до 31 липня 2022 року; 

від 28 серпня 2021 року № 280/2021-р «Про заходи з відзначення у              
2021 році в Старокостянтинівській міській територіальній громаді Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України» – до 31 грудня 2022 року; 

від 08 вересня 2021 року № 304/2021-р «Про проведення Дня фізичної 
культури і спорту» – до 31 січня 2023 року;  

від 14 вересня 2021 року № 314/2021-р «Про виділення коштів на 
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організацію та проведення заходів до 812-ї річниці заснування міста 
Старокостянтинова» – до 01 листопада 2022 року; 

від 07 жовтня 2021 року № 350/2021-р «Про участь команди міста у 
змаганнях» – до 31 січня 2023 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 362/2021-р «Про проведення екскурсії для 
молоді Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди Дня 
Українського козацтва» – до 31 січня 2023 року; 

від 21 жовтня 2021 року № 372/2021-р «Про утворення комісії з 
обстеження закладів освіти, по перевірці постачання харчових продуктів, 
санітарно-гігієнічного стану харчоблоків та вжиття заходів щодо запобігання та 
зниження рівня харчових отруєнь серед дітей» – до скасування воєнного стану; 

від 21 жовтня 2021 року № 373/2021-р «Про участь команди міста у 
змаганнях» – до 31 січня 2023 року; 

від 29 листопада 2021 року № 417/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання новорічних подарунків» – до 31 січня 2023 року; 

від 02 грудня 2021 року № 426/2021-р «Про розроблення проєкту 
Програми економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської міської 
територіальної громади на 2022 рік» – до 31 липня 2022 року; 

від 03 грудня 2021 року № 429/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання сувенірної продукції» – до 01 вересня 2022 року; 

від 10 грудня 2021 року № 439/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання шоколаду» – до 31 січня 2023 року; 

від 20 грудня 2021 року № 455/2021-р «Про виділення коштів на 
організацію та проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та 
різдвяних свят» – до 01 листопада 2022 року; 

від 28 грудня 2021 року № 458/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання поетичної збірки Лідії ЯРОХНО «На терезах вічності»» – до 30 
грудня 2022 року; 

від 28 грудня 2021 року № 461/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання сувенірної продукції» – до 01 вересня 2022 року; 

від 13 січня 2022 року № 4/2022-р «Про виділення коштів на організацію та 
проведення щорічного регіонального етнофестивалю «Різдвяні дзвони»» – до 
30 грудня 2022 року; 

від 11 лютого 2022 року № 37/2022-р «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

від 17 лютого 2022 року № 44/2022-р «Про участь команди 
Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                
31 жовтня 2022 року; 

від 21 лютого 2022 року № 48/2022-р «Про утворення робочої групи для 
проведення інвентаризації об’єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у 
власності суб’єктів господарювання на території Старокостянтинівської міської 
територіальної громади» – до 31 грудня 2022 року; 

від 10 березня 2022 року № 59/2022-р «Про виділення коштів на 
поховання» – 31 грудня 2022 року; 

від 11 березня 2022 року № 62/2022-р «Про виділення коштів на 
поховання» – 31 грудня 2022 року; 
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від 23 березня 2022 року № 69/2022-р «Про виділення коштів на 
поховання» – 31 грудня 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


