
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___11 квітня   2022__ року           м. Старокостянтинів                      № ___92/2022–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 08 квітня 2022 року виконані, а саме: 

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

померлого»; 

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

поховання»; 

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

ліквідацію наслідків непередбаченого заходу»; 

від 28 грудня 2021 року № 459/2021-р «Про виділення коштів для видання 

книги Дмитра ЛІЩУКА «Костянтинівська Кормча»»; 

від 18 січня 2022 року № 10/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 02 лютого 2022 року № 26/2022-р «Про створення тимчасової комісії 

для проведення обстеження будівель і споруд Старокостянтинівської міської 

ради»; 

від 02 лютого 2022 року № 27/2022-р «Про знищення штампу»; 

від 03 березня 2022 року № 52/2022-р «Про виділення коштів для 

придбання паливно-мастильних матеріалів». 

 

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 01 лютого 2021 року № 25/2021-р «Про гербові печатки, кутові  

штампи Старокостянтинівської міської ради та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» – до 31 грудня 2022 року; 

від 21 жовтня 2021 року № 372/2021-р «Про утворення комісії з 
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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 25 травня 2022 року; 

від 18 листопада 2021 року № 407/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2022 року; 

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

Міжнародного дня людей з інвалідністю» – до 31 грудня 2022 року; 

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

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

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

придбання сувенірної продукції» – до 31 травня 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» – 01 грудня 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 скасування воєнного стану; 

від 23 грудня 2021 року № 456/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання Новорічних продовольчих кошиків для сімей загиблих (померлих) 

учасників Революції Гідності та антитерористичної операції» – до 31 грудня 

2022 року; 

від 13 січня 2022 року № 4/2022-р «Про виділення коштів на організацію 

та проведення щорічного регіонального етнофестивалю «Різдвяні дзвони»» – 

до 01 червня 2022 року; 

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

приміщенні з легкої атлетики» – до 30 червня 2022 року; 

від 17 січня 2022 року № 7/2022-р «Про виділення коштів» – до 30 червня 

2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


