
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30 квітня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____132/2020-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, відповідно до розпорядження міського голови від 22 квітня 2020 року № 

87/2020-рвс «Про надання невикористаної частини чергової відпустки 

МЕЛЬНИЧУКУ М.С.», 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 квітня 2020 року виконані, а саме: 

від 13 листопада 2019 року № 344/2019-р «Про утворення міського 

оперативного штабу із координації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-

зимовий період 2019/2020 року»; 

від 19 грудня 2019 року № 394/2019-р «Про заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах в зимовий період 2019-2020 років у             

м. Старокостянтинів»; 

від 15 січня 2020 року № 3/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом січня 2020 року»; 

від 03 лютого 2020 року № 26/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом лютого 2020 року»; 

від 04 лютого 2020 року № 29/2020-р «Про підготовку Звіту міського 

голови перед територіальною громадою міста»; 

від 19 лютого 2020 року № 48/2020-р «Про виконання висновку тимчасової 

комісії по розгляду звернень»; 
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 від 03 березня 2020 року № 65/2020-р «Про створення міського 

оперативного штабу щодо запобігання занесенню та поширенню гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, у                            

м. Старокостянтинів»; 

від 10 березня 2020 року № 75/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 17 березня 2020 року № 79/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 17 березня 2020 року № 80/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 17 березня 2020 року № 81/2020-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 19 березня 2020 року № 83/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 19 березня 2020 року № 84/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 24 березня 2020 року № 89/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 25 березня 2020 року № 90/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 27 березня 2020 року №91/2020-р «Про виділення коштів для 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 30 березня 2020 року № 94/2020-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 02 квітня 2020 року № 96/2020-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

надзвичайної ситуації»; 

від 06 квітня 2020 року № 100/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 08 квітня 2020 року № 102/2020-р «Про виділення коштів на придбання 

паливно-мастильних матеріалів»; 

від 08 квітня 2020 року № 103/2020-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

надзвичайної ситуації»; 

від 09 квітня 2020 року № 105/2020-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

надзвичайної ситуації». 

 

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 31 грудня 2020 року; 

від 06 серпня 2019 року № 233/2019-р «Про створення тимчасової комісії з 

визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території    

міста» – до 31 липня 2020 року; 
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від 11 вересня 2019 року № 270/2019-р «Про відзначення 810-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова та проведення Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини»» – до 01 червня 2020 року; 

від 21 лютого 2020 року № 51/2020-р «Про проведення чемпіонату області з 

шахів» – до 30 червня 2020 року; 

від 02 березня 2020 року № 64/2020-р «Про виділення коштів» – до           

31 липня 2020 року; 

від 04 березня 2020 року № 68/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом березня 2020 року» – до 01 липня 2020 року; 

від 10 березня 2020 року № 76/2020-р «Про виділення коштів» – до           

31 липня 2020 року; 

від 20 березня 2020 року № 85/2020-р «Про створення мобільної групи з 

контролю за виконанням карантинних заходів щодо запобігання поширенню 

випадків COVID-19 на території міста Старокостянтинова» – до 01 червня    

2020 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                              підпис                           Володимир БОГАЧУК  

 

 


