
 

 

 

Про зняття з контролю розпоряджень 

міського голови та перенесення 

термінів виконання 
 

 

Згідно з Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого 

рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15 квітня 2016 року 

№ 10, керуючись ст.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 01 жовтня 2018 року виконані, а саме: 

від 12 січня 2018 року № 9/2018-р «Про організацію та проведення в     2018 

році відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів»; 

від 26 квітня 2018 року № 147/2018-р «Про проведення у місті місячника 

сім’ї»; 

від 30 травня 2018 року № 184/2018-р «Про створення робочої групи з 

вивчення питання використання червоно-чорного революційного прапора 

ОУН на території м. Старокостянтинів»; 

від 05 липня 2018 року № 233/2018-р «Про виділення коштів для 

забезпечення проведення у місті VI Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини-2018»»; 

від 09 липня 2018 року № 234/2018-р «Про проведення мото-зльоту «Мото 

Старкон-2018»»; 

від 13 липня 2018 року № 237/2018-р «Про надання грошової допомоги 

матері загиблого учасника антитерористичної операції»; 

від 13 липня 2018 року № 238/2018-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям міста»; 

від 13 липня 2018 року № 239/2018-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 17 липня 2018 року № 241/2018-р «Про організацію проведення роботи 

підприємствами, установами та організаціями міста щодо 
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комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Навчально-

консультаційного пункту цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. 

Старокостянтинів слухачами за державним замовленням та на договірних 

умовах у 2019 році»; 

від 25 липня 2018 року № 249/2018-р «Про вшанування пам’яті померлого»; 

від 26 липня 2018 року № 252/2018-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 26 липня 2018 року № 253/2018-р «Про надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста»; 

від 02 серпня 2018 року № 260/2018-р «Про виділення коштів на поховання»; 

від 02 серпня 2018 року № 262/2018-р «Про відзначення у місті Дня 

Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України»; 

від 07 серпня 2018 року № 266/2018-р «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям міста»; 

від 08 серпня 2018 року № 267/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 08 серпня 2018 року № 268/2018-р «Про придбання почесних відзнак «За 

особисту мужність і героїзм»»; 

від 10 серпня 2018 року № 269/2018-р «Про придбання почесних відзнак «За 

особисту мужність і героїзм»»; 

від 15 серпня 2018 року № 273/2018-р «Про надсилання листів призовникам»; 

від 16 серпня 2018 року № 274/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 16 серпня 2018 року № 275/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 17 серпня 2018 року № 277/2018-р «Про виділення матеріальної допомоги 

родинам загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та 

антитерористичної операції, особам з інвалідністю внаслідок поранення, 

одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції»; 

від 17 серпня 2018 року № 278/2018-р «Про підготовку та проведення у місті 

фестивалю середньовічної культури «Старкон фест»»; 

від 20 серпня 2018 року № 282/2018-р «Про нагородження з нагоди         27-ї 

річниці незалежності України»; 

від 22 серпня 2018 року № 283/2018-р «Про вшанування з нагоди              65- 

річного ювілею від дня народження»; 

від 22 серпня 2018 року № 284/2018-р «Про розміщення тематичної 

друкованої соціальної реклами»; 
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від 22 серпня 2018 року № 285/2018-р «Про забезпечення організації та 

проведення заходів з нагоди відзначення у місті Дня Державного Прапора 

України та 27-ї річниці незалежності України»; 

від 27 серпня 2018 року № 286/2018-р «Про нагородження з нагоди         85-

річчя Українського товариства сліпих»; 

від 28 серпня 2018 року № 288/2018-р «Про створення комісії для перевірки 

нарахувань плати за перевищення норми споживання тепла комунальним 

підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик»»; 

від 28 серпня 2018 року № 289/2018-р «Про нагородження з нагоди         45-

річчя від дня створення військової частини А0598»; 

від 03 вересня 2018 року № 292/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості»; 

від 03 вересня 2018 року № 293/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника лісу»; 

від 06 вересня 2018 року № 294/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту»; 

від 06 вересня 2018 року № 295/2018-р «Про участь команди міста у 

змаганнях»; 

від 06 вересня 2018 року № 296/2018-р «Про проведення в місті Дня фізичної 

культури і спорту»; 

від 06 вересня 2018 року № 297/2018-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань»; 

від 06 вересня 2018 року № 298/2018-р «Про надання допомоги 

військовослужбовцям, які убувають та знаходяться у зоні антитерористичної 

операції»; 

від 11 вересня 2018 року № 301/2018-р «Про нагородження з нагоди Дня 

рятівника»; 

від 13 вересня 2018 року № 303/2018-р «Про нагородження з нагоди 

відзначення 809-ї річниці заснування міста Старокостянтинова». 

 

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 13 липня 2017  року № 254/2017-р «Про заходи щодо встановлення 

дитячих ігрових майданчиків» до 01 травня 2019 року; 

від 17 серпня 2018 року № 276/2018-р «Про виділення коштів на ліквідацію 

наслідків непередбаченого заходу» до 05 листопада 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                                  М. Мельничук 

 



 

 


