
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

28 лютого  2019 року  Старокостянтинів   № 66/2019-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 28 лютого 2019 року виконані, а саме: 

від 30 жовтня 2018 року № 351/2018-р «Про забезпечення отримання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»; 

від 08 листопада 2018 року № 364/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 13 грудня 2018 року № 404/2018-р «Про заходи з нагоди 

відзначення у місті Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят»; 

від 15 січня 2019 року № 10/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом січня 2019 року»; 

від 15 січня 2019 року № 12/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 16 січня 2019 року № 13/2019-р «Про відзначення у 2019 році Дня 

Соборності України»; 

від 18 січня 2019 року № 14/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»;  

від 21 січня 2019 року № 16/2019-р «Про забезпечення участі 

делегації»; 

від 21 січня 2019 року № 17/2019-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності 

та антитерористичної операції»; 
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від 22 січня 2019 року № 18/2019-р «Про забезпечення заходів до 

Дня Соборності України»; 

від 25 січня 2019 року № 22/2019-р «Про відзначення з нагоди 70-

річного ювілею від дня народження»; 

від 31 січня 2019 року № 25/2019-р «Про проведення семінару з 

попередження торгівлі людьми»; 

від 31 січня 2019 року № 26/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 31 січня 2019 року № 27/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 31 січня 2019 року № 28/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 01 лютого 2019 року № 30/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 07 лютого 2019 року № 38/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 07 лютого 2019 року № 40/2019-р «Про виділення одноразової 

матеріальної допомоги на придбання засобів гігієни для осіб з 

інвалідністю»; 

від 11 лютого 2019 року № 43/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 13 лютого 2019 року № 46/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 15 лютого 2019 року № 50/2019-р «Про виділення одноразової 

матеріальної допомоги на придбання тест-смужок дітям хворим на 

цукровий діабет»; 

від 15 лютого 2019 року № 51/2019-р «Про проведення творчого 

вечора муніципального духового оркестру». 

 

2. Перенести термін виконання розпорядження міського голови від            

19 жовтня 2018 року № 339/2018-р «Про розроблення проекту Програми 

соціально-економічного розвитку м. Старокостянтинів на 2019 рік», що 

перебуває на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради, до 15 березня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук 


