
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

31 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 329/2019–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 жовтня 2019 року виконані, а саме: 

від 25 червня 2019 року № 203/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Світлани Мілімук «Душі моєї таїна осіння»»; 

від 04 липня 2019 року № 211/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом липня 2019 року»; 

від 05 липня 2019 року № 212/2019-р «Про виділення коштів для 

забезпечення проведення у місті VII Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини»»; 

від 08 липня 2019 року № 216/2019-р «Про проведення моніторингу та 

зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг у територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

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

від 02 вересня 2019 року № 256/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 04 вересня 2019 року № 260/2019-р «Про проведення благодійної акції 

«Готуємо дітей до школи»»; 

від 05 вересня 2019 року № 261/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України»; 

від 05 вересня 2019 року № 262/2019-р «Про встановлення флагштоків та
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вази для квітів на могилах померлих і загиблих в АТО, ООС 

військовослужбовців, учасників–добровольців»; 

від 05 вересня 2019 року № 264/2019-р «Про проведення у місті Дня 

фізичної культури і спорту»; 

від 09 вересня 2019 року № 266/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника лісу»; 

від 10 вересня 2019 року № 269/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 11 вересня 2019 року № 272/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 13 вересня 2019 року № 274/2019-р «Про відзначення з нагоди            

60-річного ювілею від дня народження»; 

від 13 вересня 2019 року № 275/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

рятівника»; 

від 16 вересня 2019 року № 276/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 16 вересня 2019 року № 277/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 16 вересня 2019 року № 278/2019-р «Про відзначення з нагоди 

святкування 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова»; 

від 20 вересня 2019 року № 284/2019-р «Про проведення громадських 

слухань»; 

від 25 вересня 2019 року № 288/2019-р «Про нагородження з нагоди        

60-річчя з дня створення Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної 

школи»; 

від 27 вересня 2019 року № 289/2019-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 27 вересня 2019 року № 291/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 01 жовтня 2019 року № 296/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників освіти»; 

від 03 жовтня 2019 року № 300/2019-р «Про виділення коштів для 

придбання грамот, рамок, цінних подарунків»; 

від 04 жовтня 2019 року № 301/2019-р «Про нагородження з нагоди 

Всесвітнього Дня пошти»; 

від 07 жовтня 2019 року № 304/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

захисника України»; 

від 07 жовтня 2019 року № 305/2019-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 

від 16 жовтня 2019 року № 313/2019-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників харчової промисловості». 

 

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 серпня 2019 року №233/2019-р «Про створення тимчасової комісії з
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визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території міста» 

до 30 грудня 2019 року; 

від 07 серпня 2019 року № 234/2019-р «Про проведення міської 

благодійної акції «Готуємо дітей до школи»» до 30 грудня 2019 року; 

від 02 вересня 2019 року № 254/2019-р «Про відзначення Дня Скорботи та 

Пам’яті за загиблими у Другій світовій війні 1939-1945 рр.» до 31 грудня     

2019 року; 

від 09 вересня 2019 року № 267/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом вересня 2019 року» до 30 грудня 2019 року; 

від 11 вересня 2019 року №270/2019-р «Про відзначення 810-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова та проведення Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини»» до 05 грудня 2019 року; 

від 18 вересня 2019 року № 280/2019-р «Про проведення обласного 

виїзного тематичного семінару для спеціалістів з питань реалізації державної 

сімейної політики» до 30 грудня 2019 року; 

від 23 вересня 2019 року № 285/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» до 02 грудня 2019 року; 

від 23 вересня 2019 року №286/2019-р «Про виділення коштів» до             

02 грудня 2019 року; 

від 23 вересня 2019 року № 287/2019-р «Про виділення коштів для 

забезпечення відзначення 810-ї річниці заснування міста Старокостянтинова та 

проведення Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини»» до           

31 грудня 2019 року; 

від 30 вересня 2019 року № 295/2019-р «Про вшанування пам’яті загиблого 

учасника антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил» до 31 грудня 

2019 року. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                                       М. Мельничук 


