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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____1/2021-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 статтею 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 04 січня 2021 року виконані, а саме: 

від 22 вересня 2010 року № 357/2010-р «Про створення робочої групи»; 

від 01 грудня 2015 року № 372/2015-р «Про міські заходи з увічнення 

пам’яті захисників України та Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року»; 

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

визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території міста»; 

від 10 січня 2020 року № 2/2020-р «Про внесення змін до бюджету міста на 

2020 рік»; 

від 13 січня 2020 року № 1/2020-р/ад «Про забезпечення ефективної роботи 

виконавчого комітету та міської ради»; 

від 22 січня 2020 року № 14/2020-р «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Старокостянтинівської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2020 рік»; 

від 28 лютого 2020 року № 60/2020-р «Про заходи щодо наповнення 

бюджету міста, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 

2020 році»; 

від 16 квітня 2020 року № 118/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 24 квітня 2020 року № 125/2020-р «Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету міста на 2020 рік»; 

від 12 травня 2020 року № 138/2020-р «Про перерозподіл окремих видатків
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бюджету міста на 2020 рік»; 

від 14 травня 2020 року № 141/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 26 травня 2020 року № 149/2020-р «Про збільшення (зменшення) 

обсягу доходів і видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 

2020 рік»; 

від 22 червня 2020 року № 174/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 17 липня 2020 року № 192/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Григорівській сільській раді»; 

від 17 липня 2020 року № 193/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Веснянській сільській раді»; 

від 17 липня 2020 року № 194/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Вербородинській сільській раді»; 

від 21 липня 2020 року № 196/2020-р «Про фінансування з бюджету міста 

субвенції»; 

від 07 серпня 2020 року № 209/2020-р «Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету міста на 2020 рік»; 

від 04 вересня 2020 року № 236/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 11 вересня 2020 року № 239/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 11 вересня 2020 року № 241/2020-р «Про участь команди міста в 

змаганнях»; 

від 11 вересня 2020 року № 242/2020-р «Про проведення в місті Дня 

фізичної культури і спорту»; 

від 15 вересня 2020 року № 243/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Григорівській сільській раді»; 

від 15 вересня 2020 року № 244/2020-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків бюджету міста на 2020 рік»; 

від 16 вересня 2020 року № 247/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 18 вересня 2020 року № 250/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Вербородинській сільській раді»; 

від 18 вересня 2020 року № 251/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Веснянській сільській раді»; 

від 18 вересня 2020 року № 252/2020-р «Про виділення коштів для 

забезпечення відзначення 811-ї річниці заснування міста Старокостянтинова»; 

від 18 вересня 2020 року № 254/2020-р «Про проведення чемпіонату міста 

з футболу серед підприємств»; 

від 01 жовтня 2020 року № 265/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 01 жовтня 2020 року № 266/2020-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»»; 
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від 01 жовтня 2020 року № 269/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 01 жовтня 2020 року № 270/2020-р «Про надання коштів на 

поховання»; 

від 05 жовтня 2020 року № 273/2020-р «Про забезпечення виділення 

коштів»; 

від 08 жовтня 2020 року № 275/2020-р «Про вшанування пам’яті»; 

від 08 жовтня 2020 року № 277/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 13 жовтня 2020 року № 279/2020-р «Про забезпечення участі молоді в 

обласних змаганнях «Похід Подільськими Товтрами «Мужність»»; 

від 15 жовтня 2020 року № 280/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 15 жовтня 2020 року № 282/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 16 жовтня 2020 року № 284/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 16 жовтня 2020 року № 285/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 20 жовтня 2020 року № 286/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 20 жовтня 2020 року № 287/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 27 жовтня 2020 року № 290/2020-р «Про встановлення вуличних 

туристичних інформаційних стендів та вказівників»; 

від 28 жовтня 2020 року № 292/2020-р «Про забезпечення відзначення в 

місті 76-ї річниці визволення України від нацистських загарбників»; 

від 29 жовтня 2020 року № 294/2020-р «Про проведення в місті екологічно-

освітньої акції, присвяченої Дню вторинної переробки»; 

від 30 жовтня 2020 року № 295/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Григорівській сільській раді»; 

від 30 жовтня 2020 року № 296/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 30 жовтня 2020 року № 297/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Веснянській сільській раді»; 

від 30 жовтня 2020 року № 298/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Вербородинській сільській раді»; 

від 02 листопада 2020 року № 300/2020-р «Про фінансування первинних 

медичних оглядів призовників територіальних громад»; 

від 02 листопада 2020 року № 301/2020-р «Про виділення паливно-

мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 02 листопада 2020 року № 302/2020-р «Про нагородження з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва»; 

від 06 листопада 2020 року № 307/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 09 листопада 2020 року № 309/2020-р «Про виділення паливно-

мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 09 листопада 2020 року № 310/2020-р «Про виділення коштів»; 
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від 16 листопада 2020 року № 316/2020-р «Про проведення міської 

благодійної акції «Готуємо дітей до зими»»; 

від 02 грудня 2020 року № 325/2020-р «Про нагородження з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів»; 

від 02 грудня 2020 року № 326/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Збройних Сил України»; 

від 09 грудня 2020 року № 332/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Григорівській сільській раді»; 

від 11 грудня 2020 року № 337/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Веснянській сільській раді»; 

від 11 грудня 2020 року № 338/2020-р «Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2020 рік по Вербородинській сільській раді»; 

від 11 грудня 2020 року № 343/2020-р «Про проведення експертних 

випробувань комплексної системи захисту інформації у відділі ведення 

Державного реєстру виборців виконавчого комітету міської ради»; 

від 21 грудня 2020 року № 351/2020-р «Про уточнення показників по 

власних надходженнях спеціального фонду на 2020 рік Григорівської сільської 

ради»; 

від 21 грудня 2020 року № 352/2020-р «Про внесення змін до кошторису 

доходів та видатків спеціального фонду на 2020 рік Григорівської сільської 

ради»; 

від 21 грудня 2020 року № 353/2020-р «Про внесення змін до кошторису 

доходів та видатків спеціального фонду на 2020 рік Веснянської сільської 

ради»; 

від 22 грудня 2020 року № 354/2020-р «Про уточнення показників по 

власних надходженнях спеціального фонду на 2020 рік Веснянської сільської 

ради»; 

від 22 грудня 2020 року № 355/2020-р «Про уточнення показників по 

власних надходженнях спеціального фонду на 2020 рік Вербородинської 

сільської ради»; 

від 28 грудня 2020 року № 359/2020-р «Про внесення змін до кошторисних 

призначень спеціального фонду бюджету на 2020 рік Росолівецької сільської 

ради». 

 

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 18 серпня 2015 року № 249/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» – до 30 грудня 2021 року; 

від 14 вересня 2015 року № 278/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» – до 30 грудня 2021 року; 
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від 09 жовтня 2015 року № 314/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність 

ігероїзм»» – до 30 грудня 2021 року; 

від 12 жовтня 2015 року № 317/2015-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» – до 30 грудня 2021 року; 

від 23 серпня 2016 року № 314/2016-р «Про нагородження Почесною 

відзнакою Старокостянтинівської міської ради «За особисту мужність і 

героїзм»» – до 30 грудня 2021 року; 

від 12 грудня 2016 року № 478/2016-р «Про забезпечення заходів з нагоди 

відзначення у місті Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС» – до 30 грудня 2021 року; 

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 2021 року; 

від 03 жовтня 2018 року № 324/2018-р «Про створення комісії з 

проведення інвентаризації землі в межах м. Старокостянтинів» – до 01 червня 

2021 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 2021 року; 

від 24 лютого 2020 року № 53/2020-р «Про створення тимчасової комісії з 

визначення територій, які підлягають озелененню» – до 05 травня 2021 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 28 лютого 2021 року; 

від 16 вересня 2020 року № 249/2020-р «Про фінансування первинних 

медичних оглядів призовників» – до 15 квітня 2021 року; 

від 05 жовтня 2020 року № 272/2020-р «Про забезпечення доставки 

призовників» – до 15 квітня 2021 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 276/2020-р «Про відзначення Дня захисника 

України та Дня українського козацтва» – до 01 березня 2021 року; 

від 13 жовтня 2020 року № 278/2020-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» – до 08 лютого            

2021 року; 

від 23 жовтня 2020 року № 289/2020-р «Про виділення коштів» – до                 

15 квітня 2021 року; 

від 03 листопада 2020 року № 305/2020-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» – до 15 квітня              

2021 року; 
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від 16 листопада 2020 року № 315/2020-р «Про забезпечення доставки 

призовників» – до 15 квітня 2021 року; 

від 17 листопада 2020 року № 317/2020-р «Про проведення акції                       

«16 днів проти насильства»» – до 31 березня 2021 року; 

від 17 листопада 2020 року № 318/2020-р «Про відзначення Дня Гідності та 

Свободи» – до 26 лютого 2021 року; 

від 17 листопада 2020 року № 319/2020-р «Про проведення заходів до Дня 

пам’яті жертв голодоморів» – до 26 лютого 2021 року; 

від 08 грудня 2020 року № 331/2020-р «Про виділення коштів» – до                    

15 квітня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


