
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

31 серпня 2018 року                Старокостянтинів   № 291/2018–р 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення терміну виконання 
 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого 

рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15 квітня 2016 року  

№ 10, керуючись ст. 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 серпня 2018 року виконані, а саме: 

від 08 травня 2018 року № 160/2018-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні»;  

від 14 травня 2018 року № 170/2018-р «Про забезпечення проведення 

семінару»;  

від 25 травня 2018 року № 181/2018-р «Про проведення благодійної акції 

до Дня захисту дітей»; 

від 08 червня 2018 року № 196/2018-р «Про утворення тимчасової комісії 

з визначення обставин та правомірності постановки на облік захисних споруд 

цивільного захисту у м. Старокостянтинів»; 

від 12 червня 2018 року № 203/2018-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 12 червня 2018 року № 205/2018-р «Про забезпечення меморіальних 

заходів з нагоди відкриття пам’ятного знака»; 

від 14 червня 2018 року № 208/2018-р «Про проведення семінару з 

попередження торгівлі дітьми»; 

від 15 червня 2018 року № 212/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 18 червня 2018 року № 214/2018-р «Про вшанування Почесного 

громадянина міста Старокостянтинова з нагоди 85-річного ювілею від дня 

народження»;
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від 19 червня 2018 року № 215/2018-р «Про забезпечення меморіальних 

заходів з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні»; 

від 21 червня 2018 року № 218/2018-р «Про забезпечення участі рок-гурту 

«Сова» у міжнародному фестивалі «Рок-Булава-2018»»; 

від 22 червня 2018 року № 222/2018-р «Про проведення заходів в рамках 

проекту національної співпраці міст Броди - Старокостянтинів «Чим живуть 

замки»»; 

від 26 червня 2018 року № 227/2018-р «Про підготовку та проведення у 

місті VI Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини-2018»»; 

від 03 липня 2018 року № 230/2018-р «Про виготовлення та розміщення 

зовнішньої реклами»; 

від 05 липня 2018 року № 232/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 11 липня 2018 року № 235/2018-р «Про перевірку готовності закладів 

освіти до нового 2018-2019 навчального року»; 

від 19 липня 2018 року № 245/2018-р «Про відзначення Всесвітнього дня 

боротьби з торгівлею людьми»; 

від 23 липня 2018 року № 247/2018-р «Про проведення внутрішньої 

перевірки комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик»»; 

від 23 липня 2018 року № 248/2018-р «Про створення робочої групи з 

перевірки стану підготовки комунального підприємства по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради до 

роботи в опалювальний період 2018-2019 років»; 

від 26 липня 2018 року № 251/2018-р «Про виділення коштів на оплату 

трансляції програми «Момент істини»»; 

від 27 липня 2018 року № 254/2018-р «Про виділення коштів»;  

від 30 липня 2018 року № 255/2018-р «Про виділення коштів»;  

від 30 липня 2018 року № 256/2018-р «Про забезпечення організації 

поїздки»;  

від 31 липня 2018 року № 257/2018-р «Про розгляд депутатського 

звернення»;  

від 31 липня 2018 року № 258/2018-р «Про утворення робочої групи з 

обстеження незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Попова, 26 

в м. Старокостянтинів»; 

від 02 серпня 2018 року № 261/2018-р «Про створення тимчасової комісії 

для перевірки проведення ТОВ «Міронекс» земляних робіт по                               

вул. Острозького, 10»; 

від 02 серпня 2018 року № 263/2018-р «Про виділення транспортного 

засобу»;  

від 06 серпня 2018 року № 264/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників ветеринарної медицини»; 
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від 15 серпня 2018 року № 271/2018-р «Про погодження маршруту руху 

автобуса «Автовокзал – Епіцентр»»; 

від 15 серпня 2018 року № 272/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

пасічника»;  

від 20 серпня 2018 року № 280/2018-р «Про створення тимчасової 

комісії по обстеженню магазинів, торгівельних точок з продажу страв 

швидкого приготування (фаст-фуд), які знаходяться на території м. 

Старокостянтинів». 

 

2. Перенести термін виконання розпорядження міського голови від                  

05 липня 2018 року № 233/2018-р «Про виділення коштів для забезпечення 

проведення у місті VI Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини-

2018»», що перебуває на контролі в організаційно-контрольному відділі 

виконавчого комітету міської ради, до 20 вересня 2018 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                    М. Мельничук 


