
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

30 вересня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 294/2019–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 30 вересня 2019 року виконані, а саме: 

від 15 лютого 2019 року № 49/2019-р «Про організацію та проведення в 

2019 році відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів»; 

від 06 червня 2019 року № 181/2019-р «Про організацію та проведення 

науково-практичної конференції «Старокостянтинівщина та національно-

визвольні змагання»»; 

від 11 червня 2019 року № 190/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника»; 

від 21 червня 2019 року № 197/2019-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 

від 26 червня 2019 року № 207/2019-р «Про заходи щодо відзначення Дня 

молоді у місті Старокостянтинові»; 

від 05 липня 2019 року № 213/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 05 липня 2019 року № 214/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 10 липня 2019 року № 219/2019-р «Про вшанування Почесного 

громадянина міста Старокостянтинова з нагоди 80-річного ювілею від дня 

народження»; 

від 17 липня 2019 року № 222/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»;
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від 24 липня 2019 року № 227/2019-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 31 липня 2019 року № 230/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 05 серпня 2019 року № 232/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників ветеринарної медицини»; 

від 07 серпня 2019 року № 235/2019-р «Про нагородження з нагоди 25-ї 

річниці створення Старокостянтинівської територіальної первинної організації 

Українського товариства сліпих»; 

від 08 серпня 2019 року № 237/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

будівельника»; 

від 09 серпня 2019 року № 238/2019-р «Про забезпечення проведення 

мистецького проєкту «Три жінки. Три долі. В одній поетичній строфі»»; 

від 12 серпня 2019 року № 239/2019-р «Про забезпечення перевезення»; 

від 12 серпня 2019 року № 241/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

пасічника»; 

від 14 серпня 2019 року № 242/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання книги видавництва ТОВ «Балтія-друк» «Князі Острозькі»; 

від 14 серпня 2019 року № 243/2019-р «Про відзначення у місті Дня 

Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності України»; 

від 16 серпня 2019 року № 244/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 19 серпня 2019 року № 245/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

незалежності України»; 

від 21 серпня 2019 року № 246/2019-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 21 серпня 2019 року № 247/2019-р «Про виділення матеріальної 

допомоги родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції, особам з інвалідністю внаслідок поранення, 

одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 

членам сімей загиблих військовослужбовців, які загинули під час виконання 

обов’язків військової служби»; 

від 22 серпня 2019 року № 251/2019-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 23 серпня 2019 року № 252/2019-р «Про перевезення дітей міста 

Старокостянтинова»; 

від 29 серпня 2019 року № 253/2019-р «Про відзначення Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України»; 

від 05 вересня 2019 року № 263/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 
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від 10 вересня 2019 року № 268/2019-р «Про проведення обстеження 

пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування». 

 

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 06 березня 2018 року № 77/2018-р «Про план організаційно-технічних 

заходів з виконання припису Державної екологічної інспекції у Хмельницькій 

області від 13 лютого 2018 року № 22/2» до 01 квітня 2020 року; 

від 08 жовтня 2018 року № 327/2018-р «Про утворення постійно діючої 

робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо підготовки проекту 

колективного договору» до 31 грудня 2019 року; 

від 19 липня 2019 року № 225/2019-р «Про виділення коштів» до                   

31 грудня 2019 року; 

від 21 серпня 2019 року № 248/2019-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» до 15 грудня 2019 року; 

від 22 серпня 2019 року № 250/2019-р «Про забезпечення організації та 

проведення заходів щодо відзначення Дня Державного Прапора України та 28-

ї річниці незалежності України» до 31 грудня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 


