
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__30 червня 2022___ року           м. Старокостянтинів                      № _176/2022-р__ 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

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 30 червня 2022 року виконані, а саме: 

від 24 листопада 2021 року № 410/2021-р «Про заходи з відзначення 

Міжнародного дня людей з інвалідністю»; 

від 03 грудня 2021 року № 428/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 28 грудня 2021 року № 464/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 20 січня 2022 року № 12/2022-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 20 січня 2022 року № 13/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

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

від 25 січня 2022 року № 18/2022-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 25 січня 2022 року № 19/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 11 лютого 2022 року № 37/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 17 лютого 2022 року № 42/2022-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 21 лютого 2022 року № 47/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 25 березня 2022 року № 73/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»;
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від 05 квітня 2022 року № 81/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 08 квітня 2022 року № 86/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 08 квітня 2022 року № 87/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 19 квітня 2022 року № 100/2022-р «Про забезпечення заходів 

національного спротиву»; 

від 20 квітня 2022 року № 102/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 22 квітня 2022 року № 103/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 25 квітня 2022 року № 104/2022-р «Про надання грошової одноразової 

матеріальної допомоги членам добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1»; 

від 25 квітня 2022 року № 105/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 26 квітня 2022 року № 108/2022-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 10 травня 2022 року № 118/2022-р «Про призначення уповноваженої 

особи з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених 

закупівель фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради»; 

від 10 травня 2022 року № 122/2022-р «Про внесення змін до Інструкції з 

діловодства у Старокостянтинівській міській раді та її виконавчих органах, 

структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради»; 

від 12 травня 2022 року № 124/2022-р «Про утворення комплексної системи 

захисту інформації автоматизованої системи класу «1», призначення 

адміністраторів та відповідальних за службу захисту інформації»; 

від 12 травня 2022 року № 125/2022-р «Про призначення комісії з 

обстеження та категоріювання об’єкта електронно-обчислювальної техніки»; 

від 24 травня 2022 року № 136/2022-р «Про проведення попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації 

в АС класу «1» виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 27 травня 2022 року № 142/2022-р «Про заходи щодо відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей». 

 

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 27 березня 2020 року № 93/2020-р «Про переведення 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим
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надзвичайної ситуації» – до 31 серпня 2022 року; 

від 08 квітня 2021 року № 108/2021-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» – 30 листопада 2023 року; 

від 29 вересня 2021 року № 340/2021-р «Про проведення відкритої 

першості Старокостянтинівської міської територіальної громади з волейболу 

серед дівчат» – до 31 січня 2023 року; 

від 03 грудня 2021 року № 430/2021-р «Про проведення заходів, 

присвячених 30-й річниці Збройних Сил України» – до 31 січня 2023 року; 

від 28 грудня 2021 року № 460/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання інформаційних табличок» – до 30 грудня 2022 року; 

від 13 січня 2022 року № 5/2022-р «Про відкритий чемпіонат області у 

приміщенні з легкої атлетики» – до 31 січня 2023 року; 

від 17 січня 2022 року № 7/2022-р «Про виділення коштів» – до 31 січня 

2023 року; 

від 14 лютого 2022 року № 39/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті України з 

легкої атлетики» – до 31 січня 2023 року; 

від 13 квітня 2022 року № 95/2022-р «Про забезпечення організації та 

проведення концерту за участю фольклорного гурту «Святовид» Заслуженого 

академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України» – до                 

30 грудня 2022 року; 

від 28 квітня 2022 року № 110/2022-р «Про забезпечення організації та 

проведення благодійного концерту на підтримку Збройних Сил України» – до 

30 грудня 2022 року; 

від 16 травня 2022 року № 128/2022-р «Про надання грошової 

матеріальної допомоги членам добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1 в період воєнного 

стану» – до 30 вересня  2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


