
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__01 березня 2022 року                   м. Старокостянтинів                      № _51/2022-р_____ 

 

 

Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, затвердженого 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 28 лютого 2022 року виконані, а саме: 

від 05 січня 2022 року № 1/2022-р «Про оголошення Подяки виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 18 січня 2022 року № 8/2022-р «Про відзначення Дня Соборності 

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 08 квітня 2021 року № 108/2021-р  «Про виділення коштів на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації» – до 31 травня 2022 року; 

від 18 червня 2021 року № 206/2021-р «Про затвердження описів вивісок 

на адміністративних будівлях Старокостянтинівської міської територіальної 

громади» - до 31 травня 2022 року; 

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

змаганнях» - до 31 травня 2022 року; 

від 03 грудня 2021 року № 430/2021-р «Про проведення заходів, 

присвячених 30-й річниці Збройних Сил України» - до 31 травня 2022 року; 

від 13 грудня 2021 року № 440/2021-р «Про заходи до Дня Святого 

Миколая, новорічних та різдвяних свят» - до 01 травня 2022 року; 

від 20 грудня 2021 року № 453/2021-р «Про утворення комісії по перевірці 

організації лікувального харчування, постачання харчових продуктів, 

санітарного-гігієнічного стану харчоблоку в комунальному некомерційному 

підприємстві «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»
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Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області» - до 15 березня 2022 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 15 травня 2022 року; 

від 28 грудня 2021 року № 458/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання поетичної збірки Лідії ЯРОХНО «На терезах вічності»» - до            

01 червня 2022 року; 

від 28 грудня 2021 року № 460/2021-р «Про виділення коштів на 

придбання інформаційних табличок» - до 31 травня 2022 року; 

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

придбання сувенірної продукції» - до 31 травня 2022 року 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 


