
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___02 листопада 2022 року           м. Старокостянтинів                      № __275/2022-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 31 жовтня 2022 року виконані, а саме: 

від 10 березня 2022 року № 59/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

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

обстеження нежитлової будівлі по вул. Прокоп’юка, 3/3»; 

від 05 серпня 2022 року № 208/2022-р «Про виділення коштів на 

придбання книги «Кормча»; 

від 12 серпня 2022 року № 213/2022-р «Про проведення «Родинного кола» 

для сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції»; 

від 12 серпня 2022 року № 214/2022-р «Про проведення поточного ремонту 

будівель»; 

від 17 серпня 2022 року № 216/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 29 серпня 2022 року № 223/2022-р «Про надання матеріальної 

допомоги до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»; 

від 09 вересня 2022 року № 229/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 15 вересня 2022 року № 233/2022-р «Про нагородження з нагоди 

відзначення 813-ї річниці заснування міста Старокостянтинова»; 

від 15 вересня 2022 року № 234/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 
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від 16 вересня 2022 року № 237/2022-р «Про відзначення випускників 

2022 року»; 

від 28 вересня 2022 року № 245/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників освіти»; 

від 29 вересня 2022 року № 246/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

створення військової частини»; 

від 05 жовтня 2022 року № 249/2022-р «Про надання грошової 

матеріальної допомоги членам добровольчого формування 

Старокостянтинівської міської територіальної громади № 1 у період воєнного 

стану»; 

від 12 жовтня 2022 року № 252/2022-р «Про нагородження з нагоди Дня 

захисників і захисниць України». 

 

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

30 грудня 2022 року; 

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 31 грудня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


