
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__30 вересня 2022 року           м. Старокостянтинів                      № _247/2022-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 вересня 2022 року виконані, а саме: 

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

від 10 грудня 2021 року № 439/2021-р «Про виділення коштів на 
придбання шоколаду»; 

від 21 липня 2022 року № 190/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 
національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 
на 2022 рік»; 

від 26 липня 2022 року № 195/2022-р «Про створення тимчасової комісії 
для проведення обстеження об’єктів централізованого та децентралізованого 
водопостачання на території Старокостянтинівської міської територіальної 
громади»; 

від 03 серпня 2022 року № 202/2022-р «Про нагородження з нагоди                      
15-річчя з дня утворення Старокостянтинівського міського Кризового центру»; 

від 03 серпня 2022 року № 203/2022-р «Про перевірку виконання вимог 
Положення про порядок ведення договірної роботи»; 

від 03 серпня 2022 року № 205/2022-р «Про створення тимчасової комісії з 
обстеження закладів громадського харчування та місць стихійної торгівлі на 
території Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 04 серпня 2022 року № 206/2022-р «Про забезпечення перевезення»; 
від 05 серпня 2022 року № 207/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Повітряних Сил Збройних Сил України»; 
від 10 серпня 2022 року № 209/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 
на 2022 рік»; 
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від 10 серпня 2022 року № 210/2022-р «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги»; 

від 15 серпня 2022 року № 215/2022-р «Про виділення коштів на 
поховання»; 

від 22 серпня 2022 року № 217/2022-р «Про відзначення Дня Державного 
Прапора України, 31-ї річниці незалежності України»; 

від 22 серпня 2022 року № 219/2022-р «Про виділення коштів»; 
від 25 серпня 2022 року № 220/2022-р «Про виділення коштів»; 
від 25 серпня 2022 року № 221/2022-р «Про виділення коштів»; 
від 05 вересня 2022 року № 225/2022-р «Про виділення коштів»; 
від 13 вересня 2022 року № 230/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

рятівника»; 
від 13 вересня 2022 року № 231/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника лісу»; 
від 15 вересня 2022 року № 235/2022-р «Про виділення коштів для 

придбання грамот та фоторамок»; 
від 19 вересня 2022 року № 238/2022-р «Про забезпечення перевезення»; 
від 20 вересня 2022 року № 239/2022-р «Про нагородження з нагоди 

Всеукраїнського дня дошкілля та Дня позашкілля». 
 

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 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 грудня               

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 30 грудня 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 30 грудня 2022 року; 

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

захисниць України» - до 30 грудня 2022 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 грудня 2022 року; 

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

придбання сувенірної продукції» - до 30 грудня 2022 року; 

від 15 червня 2022 року № 159/2022-р «Про відзначення Дня батька» - до 

30 грудня 2022 року; 

від 20 червня 2022 року № 164/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в Кубку Хмельницької



3 

 

області з легкої атлетики» - 31 січня 2023 року; 

від 06 липня 2022 року № 180/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022 рік» - до 31 січня 2023 року; 

від 21 липня 2022 року № 189/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022 рік» - до 31 січня 2023 року. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


