
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____31 січня  2022__ року           м. Старокостянтинів                      № _______22/2022-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 січня 2022 року виконані, а саме: 

від 22 січня 2021 року № 13/2021-р «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2021 рік»; 

від 26 січня 2021 року № 18/2021-р «Про створення позаштатної постійно 

діючої військово-лікарської комісії при Старокостянтинівському об’єднаному 

міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на 

2021 рік»; 

від 29 січня 2021 року № 22/2021-р «Про організацію військово-облікової 

роботи в 2021 році»; 

від 03 березня 2021 року № 66/2021-р «Про забезпечення підвищення 

кваліфікації»; 

від 24 березня 2021 року № 96/2021-р «Про заходи щодо наповнення 

бюджету міської територіальної громади, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів у 2021 році»; 

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»; 

від 22 вересня 2021 року № 328/2021-р «Про організацію в 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді чергового призову 

громадян України на строкову військову службу»; 

від 05 листопада 2021 року № 393/2021-р «Про нагородження з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва»; 

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

Свободи»;
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від 09 грудня 2021 року № 436/2021-р «Про затвердження Інструкції з 

охорони праці у виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради»; 

від 15 грудня 2021 року № 445/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

енергетика»; 

від 15 грудня 2021 року № 446/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників архівних установ»; 

від 16 грудня 2021 року № 447/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

вшанування пенсіонерів та ветеранів Міністерства внутрішніх справ України та 

Національної поліції України»; 

від 16 грудня 2021 року № 448/2021-р «Про створення комплексної 

системи захисту інформації»; 

від 16 грудня 2021 року № 449/2021-р «Про проведення попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ АС ЦНАП»; 

від 20 грудня 2021 року № 451/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 28 грудня 2021 року № 462/2021-р «Про освоєння коштів субвенції з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах»; 

від 28 грудня 2021 року № 463/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 28 грудня 2021 року № 465/2021-р «Про освоєння коштів субвенції з 

державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах та 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості». 

 

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 квітня 2020 року № 128/2020-р «Про покладення відповідальності за 

зберігання документів тимчасового та тривалого зберігання» – до 30 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 30 травня 2022 року; 

від 08 вересня 2021 року № 304/2021-р «Про проведення Дня фізичної 

культури і спорту» – до 31 травня 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 314/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова» – до 31 травня 2022 року; 

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

першості Старокостянтинівської міської територіальної громади з волейболу 

серед дівчат» – до 31 травня 2022 року; 

від 07 жовтня 2021 року № 350/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 травня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 362/2021-р «Про проведення екскурсії для
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молоді Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди Дня 

Українського козацтва» – до 31 травня 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 01 березня 2022 року; 

від 29 листопада 2021 року № 417/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання новорічних подарунків» – до 31 травня 2022 року; 

від 01 грудня 2021 року № 424/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Готуємо дітей до зими»» – до 31 березня 2022 року; 

від 03 грудня 2021 року № 429/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання сувенірної продукції» – до 01 березня 2022 року; 

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

присвячених 30-й річниці Збройних Сил України» – до 28 лютого 2022 року; 

від 10 грудня 2021 року № 439/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання шоколаду» – до 31 травня 2022 року; 

від 20 грудня 2021 року № 453/2021-р «Про утворення комісії по 

перевірці організації лікувального харчування, постачання харчових 

продуктів, санітарного-гігієнічного стану харчоблоку в комунальному 

некомерційному підприємстві «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області» – до 04 лютого 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


