
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_31 серпня 2022_ року                  м. Старокостянтинів                      № ___224/2022-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, відповідно до розпорядження 

міського голови від 26 серпня 2022 року № 585/2022-рв «Про надання частини 

чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ», 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 31 серпня 2022 року виконані, а саме: 

від 28 грудня 2021 року № 461/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання сувенірної продукції»; 

від 17 січня 2022 року № 7/2022-р «Про виділення коштів»; 

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

для проведення обстежень закладів освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 24 червня 2022 року № 174/2022-р «Про нагородження з нагоди               

20-річчя з дня утворення Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської ради»; 

від 27 червня 2022 року № 175/2022-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 04 липня 2022 року № 177/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

Національної поліції України»; 

від 04 липня 2022 року № 178/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 06 липня 2022 року № 181/2022-р «Про надання грошової матеріальної 

допомоги членам добровольчого формування Старокостянтинівської міської 

територіальної громади № 1 в період воєнного стану»; 

від 07 липня 2022 року № 182/2022-р «Про забезпечення заходів
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національного спротиву»; 

від 11 липня 2022 року № 185/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 15 липня 2022 року № 188/2022-р «Про передачу транспортних засобів»; 

від 21 липня 2022 року № 192/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 21 липня 2022 року № 193/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 21 липня 2022 року № 194/2022-р «Про відзначення Дня Української 

Державності»; 

від 28 липня 2022 року № 196/2022-р «Про проведення обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування»; 

від 01 серпня 2022 року № 200/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 11 серпня 2022 року № 211/2022-р «Про створення тимчасової комісії 

для розгляду скарги». 

 

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 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 грудня 2022 року; 

від 09 червня 2022 року № 154/2022-р «Про створення робочої групи для 

напрацювання пропозицій щодо заходів з питань дерусифікації назв 

географічних об’єктів населених пунктів та об’єктів топоніміки» – до 01 грудня 

2022 року; 

від 26 липня 2022 року № 195/2022-р «Про створення тимчасової комісії 

для проведення обстеження об’єктів централізованого та децентралізованого 

водопостачання на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади» – до 01 січня 2023 року; 

від 21 липня 2022 року № 199/2022-р «Про створення тимчасової комісії з 

обстеження нежитлової будівлі по вул. Прокопюка, 3/3» – до 30 жовтня               

2022 року. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради           підпис       Володимир БОГАЧУК 

 

 


