
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___05 січня 2022_____ року           Старокостянтинів                         № ____2/2022–р____ 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого 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 31 грудня 2021 року виконані, а саме: 

від 03 лютого 2017 року № 27/2017-р «Про план міських заходів з 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 

та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року»; 

від 04 лютого 2021 року № 31/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 17 лютого 2021 року № 46/2021-р «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів»; 

від 22 лютого 2021 року № 51/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 10 березня 2021 року № 79/2021-р «Про графік особистого прийому 

громадян старостами старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 22 квітня 2021 року № 130/2021-р «Про утворення оперативного штабу 

щодо протидії пожежам на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 24 травня 2021 року № 172/2021-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 24 травня 2021 року № 174/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 24 травня 2021 року № 176/2021-р «Про забезпечення участі народного 

аматорського театрального колективу центру культури імені Володимира 

Ножки у Відкритому обласному огляді-конкурсі аматорських театральних 

колективів «Подільська сцена-2021»»; 
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від 28 травня 2021 року № 183/2021-р «Про заходи щодо відзначення 

Міжнародного Дня захисту дітей»; 

від 16 червня 2021 року № 3/2021-р/ад «Про створення комісії виконавчого 

комітету міської ради із забезпечення доступу до об’єктів комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 15 липня 2021 року № 243/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 12 серпня 2021 року № 258/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 18 серпня 2021 року № 264/2021-р «Про відзначення 25-ї річниці 

дитячо-юнацької кінноспортивної організації «Клуб - козацький герць»»; 

від 20 серпня 2021 року № 271/2021-р «Про створення тимчасової комісії з 

розгляду клопотання»; 

від 20 серпня 2021 року № 272/2021-р «Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 06 вересня 2021 року № 294/2021-р «Про участь команди міста в 

чемпіонаті Хмельницької області з легкої атлетики серед ДЮСШ»; 

від 07 вересня 2021 року № 301/2021-р «Про вшанування з нагоди               

100-річного ювілею від дня народження»; 

від 10 вересня 2021 року № 311/2021-р «Про організацію поїздки»; 

від 14 вересня 2021 року № 315/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 15 вересня 2021 року № 318/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 17 вересня 2021 року № 322/2021-р «Про утворення комісії 

виконавчого комітету міської ради із забезпечення доступу та обстеження 

об’єктів комунальної власності Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 29 вересня 2021 року № 339/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

від 04 жовтня 2021 року № 342/2021-р «Про забезпечення доставки 

призовників»; 

від 08 жовтня 2021 року № 353/2021-р «Про перерозподіл окремих 

видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік»; 

від 11 жовтня 2021 року № 358/2021-р «Про утворення комісії з 

проведенням інвентаризації водних об’єктів на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади»; 

від 12 жовтня 2021 року № 360/2021-р «Про усунення недоліків за 

результатами комплексної перевірки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області»»; 
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від 25 жовтня 2021 року № 378/2021-р «Про відзначення Дня визволення 

України від фашистських загарбників»; 

від 26 жовтня 2021 року № 383/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 01 листопада 2021 року № 385/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 02 листопада 2021 року № 386/2021-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 03 листопада 2021 року № 388/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника соціальної сфери»; 

від 05 листопада 2021 року № 392/2021-р «Про утворення комісії з 

проведення інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної 

та комунальної власності, що знаходяться на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади»; 

від 09 листопада 2021 року № 395/2021-р «Про проведення екологічно-

освітньої акції, присвяченої Дню вторинної переробки»; 

від 10 листопада 2021 року № 396/2021-р «Про встановлення вуличних 

туристичних вказівників»; 

від 10 листопада 2021 року № 397/2021-р «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік та 

перерозподіл окремих видатків»; 

від 16 листопада 2021 року № 401/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників сільського господарства»; 

від 17 листопада 2021 року № 403/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 18 листопада 2021 року № 406/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 19 листопада 2021 року № 5/2021-р/ад «Про проведення річної 

інвентаризації»; 

від 24 листопада 2021 року № 409/2021-р «Про відзначення Дня пам’яті 

жертв голодоморів»; 

від 25 листопада 2021 року № 411/2021-р «Про відзначення з нагоди 

75-річного ювілею від дня народження»; 

від 25 листопада 2021 року № 413/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання грамот та фоторамок»; 

від 25 листопада 2021 року № 414/2021-р «Про перерозподіл окремих 

видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік»; 

від 25 листопада 2021 року № 415/2021-р «Про перерозподіл окремих 

видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2021 рік»; 

від 25 листопада 2021 року № 416/2021-р «Про розподіл обов’язків між 

міським головою, секретарем Старокостянтинівської міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 30 листопада 2021 року № 419/2021-р «Про нагородження Почесною 
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відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 02 грудня 2021 року № 425/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Збройних Сил України»; 

від 03 грудня 2021 року № 427/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

місцевого самоврядування»; 

від 06 грудня 2021 року № 434/2021-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів»; 

від 07 грудня 2021 року № 435/2021-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 10 грудня 2021 року № 437/2021-р «Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

 

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 18 серпня 2015 року № 249/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і               

героїзм»» - до 30 грудня 2022 року; 

від 14 вересня 2015 року № 278/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівької міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» - до 30 грудня 2022 року; 

від 09 жовтня 2015 року № 314/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» - до 30 грудня 2022 року; 

від 12 жовтня 2015 року № 317/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» - до 30 грудня 2022 року; 

від 22 серпня 2016 року № 314/2016-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» - до 30 грудня 2022 року; 

від 12 грудня 2016 року № 478/2016-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

відзначення у місті Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» – до 30 грудня 2022 року; 

від 03 жовтня 2018 року № 324/2018-р «Про створення комісії з 

проведення інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів» - до 01 червня 

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 березня 2022 

року; 

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

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
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державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим 

надзвичайної ситуації» - до 01 квітня 2022 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 березня 2022 року; 

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

наслідків надзвичайної ситуації» - до 28 лютого 2022 року; 

від 16 червня 2021 року № 204/2021-р «Про відзначення Дня батька» - до 

25 березня 2022 року; 

від 18 червня 2021 року № 206/2021-р «Про затвердження описів вивісок 

на адміністративних будівлях Старокостянтинівської міської територіальної 

громади» - до 28 лютого 2022 року; 

від 25 червня 2021 року № 218/2021-р «Про забезпечення організації та 

проведення урочистостей, святкової програми «Живи та міцній, Українська 

державо!» до 25-ї річниці Конституції України» - до 25 березня 2022 року;  

від 01 липня 2021 року № 227/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення VIII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські 

гостини-2021» та свята Івана Купала» - до 25 березня 2022 року; 

від 20 серпня 2021 року № 273/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до Дня Державного Прапора України, 30-ї 

річниці незалежності України» - до 25 березня 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 01 квітня 2022 року; 

від 15 вересня 2021 року № 319/2021-р «Про вшанування пам’яті 

померлого» - до 01 квітня 2022 року; 

від 15 вересня 2021 року № 320/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» - до 01 квітня 2022 року; 

від 17 вересня 2021 року № 323/2021-р «Про відзначення мешканців         

міста» - до 31 березня 2022 року; 

від 28 вересня 2021 року № 337/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» - до 01 квітня 2022 року; 

від 08 жовтня 2021 року № 355/2021-р «Про відзначення Дня захисників та 

захисниць України» - до 25 березня 2022 року; 

від 11 жовтня 2021 року № 357/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 31 березня 2022 року; 

від 11 жовтня 2021 року № 359/2021-р «Про проведення міських змагань 

до Дня захисників та захисниць України» - до 31 березня 2022 року; 

від 12 жовтня 2021 року № 361/2021-р «Про надання матеріальної 

допомоги родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» - до 01 квітня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 363/2021-р «Про надання одноразової 
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матеріальної допомоги» - до 01 квітня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 364/2021-р «Про проведення  «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» - до 01 квітня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 367/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» - до 01 квітня 2022 року; 

від 20 жовтня 2021 року № 371/2021-р «Про проведення чемпіонату 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з футболу пам’яті воїна 

АТО Олександра Мандибури серед юнаків» - до 31 березня 2022 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 20 січня 2022 року; 

від 21 жовтня 2021 року № 373/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 25 лютого 2022 року;  

від 25 жовтня 2021 року № 376/2021-р «Про надання грошової          

допомоги» - до 01 квітня 2022 року; 

від 25 жовтня 2021 року № 381/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті області з 

волейболу серед юнаків» - до 31 березня 2022 року; 

від 25 жовтня 2021 року № 382/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті України з 

тхеквондо» - до 31 березня 2022 року; 

від 02 листопада 2021 року № 387/2021-р «Про організацію проведення 

тренінгу» - до 31 березня 2022 року; 

від 03 листопада 2021 року № 389/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у чемпіонаті 

Хмельницької області з баскетболу» - до 31 березня 2022 року; 

від 08 листопада 2021 року № 394/2021-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків непередбаченого заходу» - до 01 квітня 2022 року; 

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 16 листопада 2021 року № 402/2021-р «Про відзначення Дня Гідності та 

Свободи» - до 25 лютого 2022 року; 

від 17 листопада 2021 року № 405/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» - до 31 

березня 2022 року; 

від 23 листопада 2021 року № 408/2021-р «Про проведення акції «16 днів 

проти насильства»» - до 31 березня 2022 року; 

від 25 листопада 2021 року № 412/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» - до 



 

7 

 

31 березня 2022 року; 

від 01 грудня 2021 року № 423/2021-р «Про проведення фестивалю 

«Повір 

у себе»» - до 31 березня 2022 року; 

від 03 грудня 2021 року № 431/2021-р «Про створення тимчасової комісії 

для обстеження місць знешкодження та захоронення трупів тварин та відходів 

тваринного походження» - до 01 квітня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


