
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__01 грудня 2022___ року           м. Старокостянтинів                      № __312/2022-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 21 листопада 2022 року № 733/2022-pв «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 30 листопада 2022 року виконані, а саме: 

від 03 грудня 2021 року № 431/2021-р «Про створення тимчасової комісії 

для обстеження місць знешкодження та захоронення трупів тварин та відходів 

тваринного походження»; 

від 23 грудня 2021 року № 456/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання Новорічних продовольчих кошиків для сімей загиблих (померлих) 

учасників Революції Гідності та антитерористичної операції»; 

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

території Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

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

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

«Допоможемо дітям – допоможемо майбутньому»»; 

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»; 

від 20 червня 2022 року № 164/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в Кубку Хмельницької 

області з легкої атлетики»; 

від 22 серпня 2022 року № 218/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у відкритому чемпіонаті 

Хмельницької області з легкої атлетики»; 

від 08 вересня 2022 року № 226/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 
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на 2022 рік»; 

від 15 вересня 2022 року № 236/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 22 вересня 2022 року № 240/2022-р «Про проведення обстеження 

пасажиропотоку на міських маршрутах загального користування»; 

від 22 вересня 2022 року № 241/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022 рік»; 

від 23 вересня 2022 року № 242/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади в Кубку Хмельницької 

області з легкої атлетики»; 

від 26 вересня 2022 року № 244/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у відкритій першості 

Ізяславської ДЮСШ з волейболу серед дівчат»; 

від 05 жовтня 2022 року № 250/2022-р «Про виділення коштів»; 

від 14 жовтня 2022 року № 254/2022-р «Про відзначення з нагоди Дня 

захисників та захисниць України»; 

від 18 жовтня 2022 року № 258/2022-р «Про початок опалювального 

періоду 2022/2023 років»; 

від 18 жовтня 2022 року № 259/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 21 жовтня 2022 року № 261/2022-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 21 жовтня 2022 року № 262/2022-р «Про виділення коштів для 

придбання прапорів»; 

від 21 жовтня 2022 року № 263/2022-р «Про виділення коштів для 

придбання фоторамок, грамот та подяк»; 

від 21 жовтня 2022 року № 264/2022-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 21 жовтня 2022 року № 265/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

від 27 жовтня 2022 року № 268/2022-р «Про участь команди 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у змаганнях»; 

від 27 жовтня 2022 року № 269/2022-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 14 вересня 2021 року № 314/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова» – до 31 грудня 2022 року; 

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

до Дня захисників та захисниць України» – до 31 січня 2023 року; 
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від 10 грудня 2021 року № 438/2021-р «Про відзначення Дня вшанування 

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

2023 року; 

від 20 грудня 2021 року № 455/2021-р «Про виділення коштів на 

організацію та проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят» – до 31 грудня 2022 року; 

від 25 серпня 2022 року № 222/2022-р «Про проведення семінарів з 

підвищення професійної кваліфікації» – до 30 грудня 2022 року; 

від 09 вересня 2022 року № 228/2022-р «Про виділення коштів на 

проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту» – до              

31 січня 2023 року; 

від 22 вересня 2022 року № 241/2022-р «Про реалізацію Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022 рік» – до 31 січня 2023 року. 

 

 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис       Володимир БОГАЧУК 

 

 


