
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

31 січня  2019 року  Старокостянтинів   № 24/2019-р 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів 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 січня 2019 року виконані, а саме: 

від 10 січня 2017 року № 4/2017-р «Про повідомну реєстрацію 

колективних договорів та угод на 2017-2018 роки»; 

від 01 листопада 2017 року № 371/2017-р «Про міський план заходів у 

зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років на 2017-2018 роки»; 

від 19 січня 2018 року № 16/2018-р «Про затвердження заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 

2018 рік»; 

від 29 січня 2018 року № 3/2018-р/ад «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів»; 

від 07 лютого 2018 року № 41/2018-р «Про затвердження плану заходів 

на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»; 

від 08 лютого 2018 року № 46/2018-р «Про затвердження заходів з 

запобігання та протидії корупції у 2018 році»; 

від 14 вересня 2018 року № 305/2018-р «Про організацію в місті 

чергового призову громадян України на строкову військову службу»; 

від 03 жовтня 2018 року № 323/2018-р «Про створення робочої групи з 

питань проведення моніторингу реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів»; 
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від 12 жовтня 2018 року № 333/2018-р «Про проведення в місті 

Всеукраїнського тижня права»; 

від 26 жовтня 2018 року № 348/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 15 листопада 2018 року № 375/2018-р «Про участь команди 

міста у змаганнях»; 

від 29 листопада 2018 року № 385/2018-р «Про участь команди 

міста в Кубку області з легкої атлетики в приміщенні»; 

від 30 листопада 2018 року № 9/2018-р/ад «Про проведення річної 

інвентаризації»; 

від 04 грудня 2018 року № 394/2018-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 10 грудня 2018 року № 400/2018-р «Про виділення коштів на 

придбання новорічних подарунків дітям від одного до чотирнадцяти років 

з багатодітних сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах»; 

від 11 грудня 2018 року № 402/2018-р «Про відзначення у місті Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС»; 

від 14 грудня 2018 року № 406/2018-р «Про проведення благодійної 

акції до новорічних та різдвяних свят»; 

від 14 грудня 2018 року № 407/2018-р «Про забезпечення участі 

делегації»; 

від 20 грудня 2018 року № 408/2018-р «Про нагородження з нагоди 

Дня енергетика»; 

від 21 грудня 2018 року № 409/2018-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 28 грудня 2018 року № 415/2018-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 08 січня 2019 року № 3/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 09 січня 2019 року № 5/2019-р «Про перерахування коштів»; 

від 10 січня 2019 року № 6/2019-р «Про створення тимчасової 

комісії по розгляду звернення»; 

від 10 січня 2019 року № 7/2019-р «Про створення комісії з розгляду 

звітів незалежного аудитора за результатами аналізу бухгалтерського та 

податкового обліку підприємств, що перебувають в комунальній 

власності міста»; 

від 11 січня 2019 року № 8/2019-р «Про забезпечення організації та 

проведення новорічно-різдвяних свят»; 

від 14 січня 2019 року № 1/2019-р/ад «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради»; 

від 14 січня 2019 року № 9/2019-р «Про участь команди міста в 

чемпіонаті області з легкої атлетики в приміщенні»; 
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від 21 січня 2019 року № 15/2019-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації». 

 

2. Перенести термін виконання розпоряджень міського голови від          

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

інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів», що перебуває на 

контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету 

міської ради до  27 грудня 2019 року.  

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук 


