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_ 29 жовтня 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____384/2021-р_____ 

 

 

Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови та перенесення 

термінів виконання  

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Старокостянтинівської 

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 29 жовтня 2021 року виконані, а саме: 

від 01 квітня 2021 року № 106/2021-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 27 квітня 2021 року № 137/2021-р «Про відзначення учасників 

освітнього процесу»; 

від 07 травня 2021 року № 152/2021-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»; 

від 31 травня 2021 року № 186/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 01 червня 2021 року № 188/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 07 червня 2021 року № 195/2021-р «Про вшанування з нагоди                    

100-річного ювілею від дня народження»; 

від 10 червня 2021 року № 197/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання засобів оповіщення населення»;  

від 11 червня 2021 року № 199/2021-р «Про перерахування коштів»; 

від 14 червня 2021 року № 201/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 18 червня 2021 року № 209/2021-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 18 червня 2021 року № 210/2021-р «Про виділення коштів на 

прохання»;
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від 18 червня 2021 року № 211/2021-р «Про відзначення Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні»; 

від 25 червня 2021 року № 216/2021-р «Про заходи щодо відзначення Дня 

молоді у Старокостянтинівській міській територіальній громаді»; 

від 25 червня 2021 року № 220/2021-р «Про проведення міських змагань»; 

від 01 липня 2021 року № 227/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення VIII Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські 

гостини-2021» та свята Івана Купала»; 

від 06 липня 2021 року № 230/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 08 липня 2021 року № 232/2021-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 14 липня 2021 року № 239/2021-р «Про забезпечення організації та 

проведення виїзних концертів колективів художньої самодіяльності закладів 

культури»; 

від 14 липня 2021 року № 241/2021-р «Про проведення Спартакіади серед 

первинних організацій ветеранів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 05 серпня 2021 року № 253/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 19 серпня 2021 року № 266/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у Спартакіаді серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»; 

від 27 серпня 2021 року № 278/2021-р «Про проведення перевірки 

наявності, умов зберігання та ведення обліку печаток і штампів у 

Старокостянтинівській міській раді та її виконавчих органах, структурних 

підрозділах виконавчого комітету міської ради»; 

від 30 серпня 2021 року № 281/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини А0598»; 

від 31 серпня 2021 року № 287/2021-р «Про створення комісії з 

комплексної перевірки комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області»; 

від 07 вересня 2021 року № 295/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

рятівника»; 

від 07 вересня 2021 року № 297/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника лісу»; 

від 07 вересня 2021 року № 298/2021-р «Про утворення дисциплінарної 

комісії з розгляду дисциплінарної справи Володимира БУЗИНАРЧУКА»; 

від 08 вересня 2021 року № 302/2021-р «Про затвердження Правил 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 09 вересня 2021 року № 305/2021-р «Про проведення групової терапії 

для жінок, які постраждали від домашнього насильства, протягом вересня
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2021 року»; 

від 09 вересня 2021 року № 306/2021-р «Про визначення структурного 

підрозділу координатором заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі та призначення відповідальних осіб 

за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі»; 

від 09 вересня 2021 року № 307/2021-р «Про відзначення 812-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова»; 

від 09 вересня 2021 року № 308/2021-р «Про нагородження з нагоди Дня 

фізкультури та спорту»; 

від 09 вересня 2021 року № 309/2021-р «Про виділення коштів»; 

від 09 вересня 2021 року № 310/2021-р «Про нагородження з нагоди                 

30-річчя створення навчального закладу»; 

від 15 вересня 2021 року № 316/2021-р «Про організацію робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

місцевого рівня»; 

від 17 вересня 2021 року № 321/2021-р «Про нагородження з нагоди 

відзначення 812-ї річниці заснування міста Старокостянтинова»; 

від 17 вересня 2021 року № 324/2021-р «Про оголошення Подяки з нагоди 

професійного свята»; 

від 17 вересня 2021 року № 325/2021-р «Про забезпечення заходів»; 

від 20 вересня 2021 року № 326/2021-р «Про нагородження з нагоди                    

Дня села»; 

від 24 вересня 2021 року № 334/2021-р «Про проведення службового 

розслідування»; 

від 28 вересня 2021 року № 336/2021-р «Про нагородження з нагоди               

Дня працівників освіти»; 

від 29 вересня 2021 року № 338/2021-р «Про нагородження з нагоди           

25-ї річниці з Дня формування військової частини А4009»; 

від 08 жовтня 2021 року № 351/2021-р «Про початок опалювального сезону 

2021/2022 років»; 

від 08 жовтня 2021 року № 356/2021-р «Про виділення коштів для 

придбання рамок»; 

від 13 жовтня 2021 року № 370/2021-р «Про нагородження з нагоди 

відкриття музею «Героїв АТО»». 

 

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 01 березня 2022 року; 

від  24  травня  2021  року  №  174/2021-р    «Про  виділення  коштів»  –   до 
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31 грудня 2021 року; 

від 24 травня 2021 року № 176/2021-р «Про забезпечення участі народного 

аматорського театрального колективу центру культури імені Володимира 

Ножки у Відкритому обласному огляді-конкурсі аматорських театральних 

колективів «Подільська сцена-2021»» – до 31 грудня 2021 року; 

від 18 червня 2021 року № 206/2021-р «Про затвердження описів вивісок 

на адміністративних будівлях Старокостянтинівської міської територіальної 

громади» – до 30 листопада 2021 року; 

від 08 вересня 2021 року № 304/2021-р «Про проведення Дня фізичної 

культури і спорту» – до 20 січня 2022 року; 

від 14 вересня 2021 року № 314/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова» – до 20 січня 2022 року; 

від 17 вересня 2021 року № 323/2021-р «Про відзначення мешканців  

міста» – до 31 грудня 2021 року; 

від 29 вересня 2021 року № 340/2021-р «Про проведення відкритої 

першості Старокостянтинівської міської територіальної громади з волейболу 

серед дівчат» – до 20 січня 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


