
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 травня 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № _112/2022–р____ 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженим 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 02 травня 2022 року виконані, а саме: 

від 01 грудня 2021 року № 422/2021-р «Про заходи щодо запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у зимовий період 2021-2022 років»; 

від 27 січня 2022 року № 20/2022-р «Про створення консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 02 лютого 2022 року № 25/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 02 лютого 2022 року № 29/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 22 лютого 2022 року № 49/2022-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбачуваного заходу»; 

від 18 березня 2022 року № 64/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 22 березня 2022 року № 67/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 25 березня 2022 року № 71/2022-р «Про виділення коштів на 

проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту»; 

від 01 квітня 2022 року № 79/2022-р «Про виділення будівельних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву». 

 

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: 
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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 31 травня          

2022 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 31 травня 2022 року; 

від 16 червня 2021 року № 204/2021-р «Про відзначення Дня батька» – до 

15 вересня 2022 року; 

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» – до 15 вересня 2022 року; 

від 20 серпня 2021 року № 273/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до Дня Державного Прапора України,              

30-ї річниці незалежності України» – до 15 вересня 2022 року; 

від 15 вересня 2021 року № 320/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

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

міста» – до 31 грудня 2022 року; 

від 08 жовтня 2021 року № 355/2021-р «Про відзначення Дня захисників та 

захисниць України» – до 15 вересня 2022 року; 

від 11 жовтня 2021 року № 357/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 11 жовтня 2021 року № 359/2021-р «Про проведення міських змагань 

до Дня захисників та захисниць України» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 12 жовтня 2021 року № 361/2021-р «Про надання матеріальної 

допомоги родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» – до 31 грудня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 363/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 364/2021-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції» – до 31 грудня 2022 року; 

від 13 жовтня 2021 року № 367/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

від 20 жовтня 2021 року № 371/2021-р «Про проведення чемпіонату 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з футболу пам’яті воїна 

АТО Олександра Мандибури серед юнаків» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 25 жовтня 2021 року № 376/2021-р «Про надання грошової допомоги» – 

до 31 грудня 2022 року; 

від 25 жовтня 2021 року № 381/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті області з 

волейболу серед юнаків» – до 31 жовтня 2022 року; 
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від 25 жовтня 2021 року № 382/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті України з 

тхеквондо» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 02 листопада 2021 року № 387/2021-р «Про організацію проведення 

тренінгу» – до 31 грудня 2022 року; 

від 03 листопада 2021 року № 389/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у чемпіонаті 

Хмельницької області з баскетболу» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 10 листопада 2021 року № 398/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2022 року; 

від 12 листопада 2021 року № 399/2021-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

від 17 листопада 2021 року № 405/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                 

31 жовтня 2022 року; 

від 23 листопада 2021 року № 408/2021-р «Про проведення акції «16 днів 

проти насильства»» – до 31 грудня 2022 року; 

від 25 листопада 2021 року № 412/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                

31 жовтня 2022 року; 

від 01 грудня 2021 року № 423/2021-р «Про проведення фестивалю «Повір 

у себе»» – до 31 грудня 2022 року; 

від 01 грудня 2021 року № 424/2021-р «Про проведення благодійної акції 

«Готуємо дітей до зими»» – до 31 грудня 2022 року; 

від 10 грудня 2021 року № 438/2021-р «Про відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» – до 31 жовтня 

2022 року; 

від 28 грудня 2021 року № 464/2021-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2022 року; 

від 20 січня 2022 року № 12/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання засобів гігієни для осіб з інвалідністю І групи, які 

перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради» – до 31 грудня 

2022 року; 

від 20 січня 2022 року № 13/2022-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на придбання тест-смужок дітям, хворим на цукровий діабет» – до          

31 грудня 2022 року; 

від 24 січня 2022 року № 14/2022-р «Про виділення коштів» – до 31 жовтня 

2022 року; 

від 25 січня 2022 року № 16/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                

31 жовтня 2022 року; 

від 25 січня 2022 року № 19/2022-р «Про надання одноразової матеріальної
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допомоги» – до 31 грудня 2022 року; 

від 04 лютого 2022 року № 30/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                 

31 жовтня 2022 року; 

від 04 лютого 2022 року № 31/2022-р «Про організацію озеленення 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади» – до                      

30 листопада 2022 року; 

від 11 лютого 2022 року № 33/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях» – до                 

31 жовтня 2022 року; 

від 11 лютого 2022 року № 34/2022-р «Про вшанування мешканця 

Старокостянтинівської міської територіальної громади з нагоди 100 - річного 

ювілею від дня народження» – до 31 грудня 2022 року; 

від 17 лютого 2022 року № 42/2022-р «Про виділення коштів на 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації» – до 31 жовтня 2022 року; 

від 18 лютого 2022 року № 45/2022-р «Про виділення коштів» – до                      

31 жовтня 2022 року; 

від 07 березня 2022 року № 56/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання» – до 31 грудня 2022 року. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


