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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__31 липня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______203/2020-р_____ 

 

 

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, відповідно до розпорядження міського голови від 22 липня 2020 року          

№ 236/2020-рв «Про надання частин чергових відпусток МЕЛЬНИЧУКУ М.С.»,  

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 31 липня 2020 року виконані, а саме: 
від 03 грудня 2019 року № 370/2019-р «Про проведення приписки 

громадян України 2003 року народження до призовної дільниці в 2020 році»; 

від 05 березня 2020 року № 73/2020-р «Про організацію в місті чергового 

призову громадян України на строкову військову службу»; 
від 05 травня 2020 року № 134/2020-р «Про вшанування осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, учасників Другої світової війни з нагоди 

відзначення у 2020 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні»; 

від 18 травня 2020 року № 144/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 02 червня 2020 року № 154/2020-р «Про виділення коштів»; 

від 17 червня 2020 року № 165/2020-р «Про проведення робіт з 
благоустрою прилеглої території до гаражного кооперативу «Беркут» по                

вул. Попова, 42»; 

від 17 червня 2020 року № 169/2020-р «Про затвердження зразків та описів 
гербових печаток старост сіл Старокостянтинівської міської ради»; 

від 19 червня 2020 року № 172/2020-р «Про відзначення Дня скорботи і 

вшанування жертв війни в Україні»; 

від 02 червня 2020 року № 179/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 
Національної поліції України»; 
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від 06 липня 2020 року № 185/2020-р «Про виділення коштів на 

підготовку та публікацію інформаційних матеріалів у книзі «Золотий фонд 
нації»»; 

від 07 липня 2020 року № 188/2020-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 06 серпня 2019 року № 233/2019-р «Про створення тимчасової комісії 
з визначення місць розташування контейнерних майданчиків на території           

міста» – до 30 вересня 2020 року; 

від 04 березня 2020 року № 68/2020-р «Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству протягом березня 2020 року» – до 30 вересня 2020 року; 

від 20 березня 2020 року № 85/2020-р «Про створення мобільної групи з 

контролю за виконанням карантинних заходів щодо запобігання поширенню 
випадків COVID-19 на території міста Старокостянтинова» – до 30 серпня           

2020 року; 

від 10 квітня 2020 року № 109/2020-р «Про виділення коштів на 

поповнення книжкових фондів міських бібліотек та історико-культурного 
центру-музею «Старий Костянтинів»» – до 31 серпня 2020 року; 

від 05 травня 2020 року № 135/2020-р «Про відзначення у 2020 році Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» – 
до 01 вересня 2020 року; 

від 12 травня 2020 року № 139/2020-р «Про виділення коштів» – до                  

30 жовтня 2020 року; 

від 09 червня 2020 року № 155/2020-р «Про виділення коштів для 
матеріально-технічного забезпечення проведення сесій міської ради» – до            

30 жовтня 2020 року; 

від 16 червня 2020 року № 164/2020-р «Про нагородження учнів – 
переможців І етапу щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України 

очима дітей Хмельниччини»» – до 30 жовтня 2020 року; 

від 02 липня 2020 року № 181/2020-р «Про утворення тимчасової комісії з 

перевірки Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів» – до 
20 серпня 2020 року. 

 

 

 
Перший заступник  

міського голови                           підпис                              Володимир БОГАЧУК 
 

 


