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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01 червня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ___152/2020-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, 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 01 червня 2020 року виконані, а саме: 

від 16 березня 2020 року № 78/2020-р «Про проведення міського конкурсу 

на кращу організацію роботи з охорони праці»; 

від 23 березня 2020 року № 86/2020-р «Про створення тимчасової комісії 

для проведення перевірок об’єктів водопостачання та водовідведення               

м. Старокостянтинів»; 

від 08 квітня 2020 року № 101/2020-р «Про забезпечення поховання»; 

від 09 квітня 2020 року № 107/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 10 квітня 2020 року № 108/2020-р «Про виділення коштів на придбання 

книги Василя ЯКУБОВСЬКОГО «Болохівська земля ХІІ-ХІІІ ст.: історія, 

матеріальна культура, економіка»»; 

від 13 квітня 2020 року № 114/2020-р «Про проведення благодійної акції 

«Світле свято Великодня»»; 

від 14 квітня 2020 року № 115/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 15 квітня 2020 року № 116/2020-р «Про надання матеріальної допомоги 

з нагоди 34-х роковин Чорнобильської катастрофи»; 

від 15 квітня 2020 року № 117/2020-р «Про надання матеріальної допомоги 

родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції, членам сімей загиблих військовослужбовців, які 

загинули під час виконання обов’язків військової служби»;   
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від 24 квітня 2020 року № 126/2020-р «Про виділення коштів на придбання 

книги Дмитра ЛІЩУКА «Князі Острозькі: сторінки історії»»; 

від 30 квітня 2020 року № 131/2020-р «Про нагородження переможців у 

щорічному конкурсі на кращу організацію роботи з охорони праці». 

 

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

робочої комісії для ведення колективних переговорів щодо підготовки проекту 

колективного договору» – до 01 грудня 2020 року;  

від 27 лютого 2020 року № 58/2020-р «Про участь команди міста в 

чемпіонаті України з легкоатлетичного двоборства» – до 31 липня 2020 року; 

від 04 березня 2020 року № 69/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях» – до 31 липня 2020 року; 

від 04 березня 2020 року № 70/2020-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» – до 31 липня     

2020 року; 

від 27 березня 2020 року № 93/2020-р «Про переведення 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим 

надзвичайної ситуації» – до 01 вересня 2020 року; 

від 02 квітня 2020 року № 97/2020-р «Про виділення коштів» – до 31 липня 

2020 року; 

від 10 квітня 2020 року № 109/2020-р «Про виділення коштів на 

поповнення книжкових фондів міських бібліотек та історико-культурного 

центру-музею «Старий Костянтинів»» – до 31 липня 2020 року; 

від 21 квітня 2020 року № 121/2020-р «Про підготовку місця масового 

відпочинку населення (пляжу) на водних об’єктах м. Старокостянтинів до 

купального сезону 2020 року» – до 10 червня 2020 року; 

від 30 квітня 2020 року № 130/2020-р «Про проведення благодійної акції 

«Від щирого серця»» – до 31 липня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 


