
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

02 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 135/2019-р 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського 

голови та перенесення 

термінів виконання 

 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженим 

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 02 травня 2019 року виконані, а саме: 

від 09 листопада 2018 року № 365/2018-р «Про утворення міського 

оперативного штабу із координації дій щодо попередження та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»; 

від 15 листопада 2018 року № 372/2018-р «Про заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах в зимовий період 2018-2019 років у              

м. Старокостянтинів»; 

від 07 грудня 2018 року № 399/2018-р «Про проведення приписки 

громадян України 2002 року народження до призовної дільниці у січні-березні 

2019 року»; 

від 07 лютого 2019 року № 36/2019-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав»; 

від 20 лютого 2019 року № 55/2019-р «Про утворення міського 

оперативного штабу з підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та 

дощових паводків у 2019 році»; 

від 21 лютого 2019 року № 56/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 25 лютого 2019 року № 59/2019-р «Про вшанування пам’яті 

померлого»; 

від 28 лютого 2019 року № 64/2019-р «Про відзначення 75-ої річниці 

визволення міста від нацистських загарбників»; 
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від 28 лютого 2019 року № 65/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 01 березня 2019 року № 67/2019-р «Про заходи щодо відзначення у 

місті 205-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка»; 

від 01 березня 2019 року № 68/2019-р «Про проведення щорічного 

конкурсу краси та естетики «Міс Старокостянтинів-2019»»; 

від 06 березня 2019 року № 72/2019-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 

від 06 березня 2019 року № 74/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 11 березня 2019 року № 78/2019-р «Про забезпечення заходів»; 

від 12 березня 2019 року № 82/2019-р «Про вшанування Почесного 

громадянина міста Старокостянтинова з нагоди 65-річного ювілею від дня 

народження»; 

від 13 березня 2019 року № 84/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 18 березня 2019 року № 87/2019-р «Про матеріально-технічне 

забезпечення роботи виборчих комісій»; 

від 21 березня 2019 року № 91/2019-р «Про виділення коштів»; 

від 21 березня 2019 року № 92/2019-р «Про забезпечення проведення 

семінару-навчання»; 

від 26 березня 2019 року № 102/2019-р «Про участь команди міста у 

Міжобласному турнірі з волейболу пам’яті Белаєва І.А.»; 

від 01 квітня 2019 року № 107/2019-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 02 квітня 2019 року № 108/2019-р «Про забезпечення перевезення». 

 

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 13 листопада 2018 року № 368/2018-р «Про забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури в м. Старокостянтинів» до 15 липня 

2019 року; 

від 25 лютого 2019 року № 60/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста» до 31 травня 2019 року; 

від 01 березня 2019 року № 69/2019-р «Про придбання книги Дмитра 

Ліщука «Старокостянтинівський край у вирі Другої світової війни 1939-1945 

років»» до 20 червня 2019 року; 

від 04 березня 2019 року № 70/2019-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом березня 2019 року» до 01 червня 2019 року; 

від 06 березня 2019 року № 75/2019-р «Про проведення міських змагань»  
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до 31 травня 2019 року; 

від 12 березня 2019 року № 79/2019-р «Про забезпечення поховання» до  

31 травня 2019 року; 

від 12 березня 2019 року № 81/2019-р «Про участь у ІІІ Міжнародному 

економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини»» до 25 червня 

2019 року; 

від 15 березня 2019 року № 86/2019-р «Про забезпечення фінансування 

міського фортопіанного конкурсу «Юні таланти» у дитячій музичній школі    

ім. М. Кондратюка» до 25 червня 2019 року; 

від 22 березня 2019 року № 98/2019-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу» до 31 травня 2019 року; 

від 22 березня 2019 року № 100/2019-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Оксани Радушинської «…Любов довготерпить»» 

до 31 травня 2019 року; 

від 22 березня 2019 року № 101/2019-р «Про видання книги Ірини Сапчук  

«На гойдалках долі»» до 31 травня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова                        підпис                                            М. Мельничук 

 


