
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__01 серпня 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № __201/2022-р___ 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету 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 липня 2022 року виконані, а саме: 

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

культури і спорту»; 

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

першості Старокостянтинівської міської територіальної громади з волейболу 

серед дівчат»; 

від 07 жовтня 2021 року № 350/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

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

змаганнях»; 

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»; 

від 21 жовтня 2021 року № 373/2021-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 25 жовтня 2021 року № 379/2021-р «Про виділення автотранспортних 

засобів для забезпечення безперервної доставки кисню комунальному 

некомерційному підприємству «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» Старокостянтинівської міської ради»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті області з 

волейболу серед юнаків»; 

від 25 жовтня 2021 року № 382/2021-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті України з 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у чемпіонаті 

Хмельницької області з баскетболу»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

від 13 січня 2022 року № 5/2022-р «Про відкритий чемпіонат області у 

приміщенні з легкої атлетики»; 

від 24 січня 2022 року № 14/2022-р «Про виділення коштів»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

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

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

від 14 лютого 2022 року № 39/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в чемпіонаті України з 

легкої атлетики»; 

від 17 лютого 2022 року № 44/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

від 24 лютого 2022 року № 50/2022-р «Про проведення поточного ремонту 

будівлі»; 

від 09 березня 2022 року № 58/2022-р «Про заходи з питань територіальної 

оборони у Старокостянтинівській міській територіальній громаді»; 

від 25 березня 2022 року № 70/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 року»; 

від 25 березня 2022 року № 75/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 01 квітня 2022 року № 78/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 13 квітня 2022 року № 95/2022-р «Про забезпечення організації та 

проведення концерту за участю фольклорного гурту «Святовид» Заслуженого 

академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України»; 

від 28 квітня 2022 року № 110/2022-р «Про забезпечення організації та 

проведення благодійного концерту на підтримку Збройних Сил України»; 

від 04 травня 2022 року № 111/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 року»; 

від 04 травня 2022 року № 113/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 05 травня 2022 року № 114/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 06 травня 2022 року № 115/2022-р «Про реалізацію Програми заходів
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національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 11 травня 2022 року № 123/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 13 травня 2022 року № 127/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 16 травня 2022 року № 128/2022-р «Про надання грошової матеріальної 

допомоги членам добровольчого формування Старокостянтинівської міської 

територіальної громади № 1 в період воєнного стану»; 

від 19 травня 2022 року № 129/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 19 травня 2022 року № 130/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 25 травня 2022 року № 137/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 25 травня 2022 року № 138/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 27 травня 2022 року № 140/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 31 травня 2022 року № 143/2022-р «Про реалізацію Програми 

«Територіальна оборона» на 2022-2023 роки»; 

від 31 травня 2022 року № 144/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 01 червня 2022 року № 145/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини А2502»; 

від 02 червня 2022 року № 146/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 06 червня 2022 року № 147/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 06 червня 2022 року № 150/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 09 червня 2022 року № 152/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 10 червня 2022 року № 156/2022-р «Про забезпечення заходів 

національного спротиву»; 

від 14 червня 2022 року № 157/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 15 червня 2022 року № 158/2022-р «Про виділення коштів для 

матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради VIII 

скликання»; 

від 17 червня 2022 року № 161/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника»; 
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від 17 червня 2022 року № 162/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

служби дільничних офіцерів поліції»; 

від 22 червня 2022 року № 169/2022-р «Про введення в промислову 

експлуатацію АС класу «1»»; 

від 22 червня 2022 року № 170/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 23 червня 2022 року № 171/2022-р «Про розгляд звернення Миколи 

КРИМЛОВА»; 

від 24 червня 2022 року № 173/2022-р «Про відзначення 26-ї річниці 

Конституції України»; 

від 07 липня 2022 року № 184/2022-р «Про виділення паливно-мастильних 

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: 

від 23 червня 2021 року № 214/2021-р «Про створення робочої групи з 

розробки Стратегії розвитку Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022-2027 роки» – до 30 вересня 2022 року; 

від 02 грудня 2021 року № 426/2021-р «Про розроблення проєкту 

Програми економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 рік» – до 30 вересня 2022 року; 

від 07 лютого 2022 року № 32/2022-р «Про сплату членських внесків 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України»» – до 31 січня 2023 року; 

від 03 березня 2022 року № 53/2022-р «Про проведення благодійної акції 

«Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»» – до 30 листопада 2022 

року; 

від 10 травня 2022 року № 119/2022-р «Про забезпечення організації та 

проведення концерту в рамках мистецької акції «Бій за Україну»» – до 30 

грудня 2022 року; 

від 15 червня 2022 року № 160/2022-р «Про виділення коштів для 

придбання будівельних матеріалів» – до 30 січня 2023 року; 

від 23 червня 2022 року № 172/2022-р «Про створення тимчасової комісії 

для проведення обстежень закладів освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади» – до 31 серпня 2022 року. 

 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


