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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_07 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____153/2021-р_____ 

 

 

Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови та перенесення термінів 

виконання 

 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 лютого 

2021 року № 48, 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 30 квітня 2021 року виконані, а саме: 

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

визначення територій, які підлягають озелененню»; 

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

від 13 січня 2021 року № 3/2021-р «Про проведення приписки громадян 

України 2004 року народження до призовної дільниці в 2021 році»; 

від 05 лютого 2021 року № 34/2021-р «Про проведення семінарів з питань 

попередження торгівлі людьми та гендерної рівності»; 

від 15 лютого 2021 року № 42/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»»; 

від 19 лютого 2021 року № 47/2021-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів для ліквідації надзвичайної ситуації»; 

від 19 лютого 2021 року № 49/2021-р  «Про виділення коштів»; 

від 26 лютого 2021 року № 56/2021-р «Про забезпечення організації 

поїздки»; 

від 26 лютого 2021 року № 61/2021-р  «Про виділення коштів»; 

від 09 березня 2021 року № 70/2021-р «Про виділення автомобіля для 

перевезення групи розшуку призовників»; 

від 15 березня 2021 року № 81/2021-р «Про підготовку Звіту міського  

голови перед територіальною громадою міста»; 
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від 15 березня 2021 року № 82/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання паливно-мастильних матеріалів»; 

від 19 березня 2021 року № 85/2021-р «Про спеціалізовані                  

служби цивільного захисту Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 19 березня 2021 року № 86/2021-р «Про створення евакуаційних 

органів на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 22 березня 2021 року № 91/2021-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 24 березня 2021 року № 93/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 15 квітня 2021 року № 2/2021-р/ад «Про затвердження складу комісії            

з інвентаризації та перевірки наявного рухомого майна сектору               

культури, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації для передачі на баланс управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради»; 

від 12 квітня 2021 року № 112/2021-р «Про нагородження з нагоди 5-річчя  

з дня утворення відділу з питань реєстрації місця проживання виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 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 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 20 вересня 2021 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 30 червня   

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 30 червня 2021 року; 

від 18 січня 2021 року № 6/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу» – до 30 червня 2021 року; 

від 29 січня 2021 року № 21/2021-р  «Про виготовлення поліграфічної 

продукції з питань запобігання та протидії домашньому насильству» – до         

15 липня 2021 року; 

від 05 лютого 2021 року № 32/2021-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав» – до 31 травня 2021 року; 

від 05 лютого 2021 року № 35/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 травня 2021 року; 

від 05 лютого 2021 року № 36/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 травня 2021 року; 
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від 09 лютого 2021 року № 38/2021-р «Про надання грошової допомоги» – 

до 31 травня 2021 року; 

від 19 лютого 2021 року № 50/2021-р  «Про проведення «Родинного   кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» – до 30 червня 2021 року; 

від 26 лютого 2021 року № 58/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 30 червня 2021 року; 

від 01 березня 2021 року № 62/2021-р «Про виділення коштів                    

для матеріально - технічного забезпечення проведення сесій міської ради» –         

до 31 серпня 2021 року; 

від 03 березня 2021 року № 64/2021-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу» – до 31 травня 2021 року; 

від 03 березня 2021 року № 65/2021-р  «Про вшанування осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій Другої світової війни з 

нагоди 77 річниці визволення міста Старокостянтинова від нацистських 

загарбників» – до 30 липня 2021 року; 

від 05 березня 2021 року № 67/2021-р  «Про відзначення 207-ї річниці від 

дня народження Т.Г.Шевченка» – до 31 серпня 2021 року; 

від 05 березня 2021 року № 68/2021-р  «Про відзначення 77-ї річниці 

визволення населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади від нацистських загарбників» – до 04 червня 2021 року; 

від 05 березня 2021 року № 69/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 серпня 2021 року; 

від 09 березня 2021 року № 72/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 30 липня 2021 року; 

від 19 березня 2021 року № 87/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 серпня 2021 року; 

від 19 березня 2021 року № 88/2021-р «Про проведення міських змагань» – 

до 31 серпня 2021 року; 

від 24 березня 2021 року № 97/2021-р «Про організацію озеленення 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади» – до              

30 листопада 2021 року; 

від 29 березня 2021 року № 102/2021-р «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» – до 31 серпня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 
 


