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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_26 лютого 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____59/2021-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 26 лютого 2021 року виконані, а саме: 

від 17 січня 2020 року № 9/2020-р «Про організацію військово-облікової 

роботи в 2020 році»; 

від 28 січня 2020 року № 20/2020-р «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів»; 

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

призовників»; 

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

України та Дня українського козацтва»; 

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»; 

від 02 листопада 2020 року № 303/2020-р «Про виділення коштів»; 

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

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 06 листопада 2020 року № 306/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 13 листопада 2020 року № 313/2020-р «Про заходи з відзначення в місті 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю»; 

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

від 17 листопада 2020 року № 317/2020-р «Про проведення акції «16 днів 

проти насильства»»; 

від 04 грудня 2020 року № 327/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 08 грудня 2020 року № 329/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 08 грудня 2020 року № 330/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 09 грудня 2020 року № 333/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 11 грудня 2020 року № 339/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 11 грудня 2020 року № 340/2020-р «Про проведення відкритої першості 

Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи з волейболу серед 

юнаків»; 

від 11 грудня 2020 року № 341/2020-р «Про відзначення в місті Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; 

від 11 грудня 2020 року № 342/2020-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 16 грудня 2020 року № 346/2020-р «Про надання матеріальної допомоги 

до Міжнародного дня осіб з інвалідністю по Григорівській сільській раді»; 

від 18 грудня 2020 року № 349/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 23 грудня 2020 року № 356/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 24 грудня 2020 року № 357/2020-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 14 січня 2021 року № 5/2021-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 20 січня 2021 року № 9/2021-р «Про відзначення у 2021 році Дня 

Соборності України»; 

від 22 січня 2021 року № 12/2021-р «Про нагородження працівників                   

19 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області та місцевої пожежної команди села Самчики»; 

від 26 січня 2021 року № 16/2021-р «Про проведення інвентаризації землі в 

межах старостинських округів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 26 січня 2021 року № 17/2021-р «Про виділення коштів». 

 

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 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 квітня
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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 квітня 2021 року; 

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

Свободи» – до 05 травня 2021 року; 

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

пам’яті жертв голодоморів» – до 05 травня 2021 року; 

від 08 грудня 2020 року № 328/2020-р «Про вшанування пам’яті 

померлого» – до 08 квітня 2021 року; 

від 14 грудня 2020 року № 344/2020-р «Про забезпечення проведення 

онлайн - конкурсу краси та естетики «Міс Старокостянтинів - 2020»» – до                        

05 травня 2021 року; 

від 14 січня 2021 року № 4/2021-р «Про затвердження фінансових 

зобов’язань головного розпорядника та одержувача бюджетних коштів» – до  

30 червня 2021 року; 

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

наслідків непередбачуваного заходу» – до 16 квітня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


