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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_31 січня_2020_ року                  Старокостянтинів                     № __25/2020-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, 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 січня 2020 року виконані, а саме: 

від 15 січня 2019 року № 11/2019-р «Про забезпечення підвищення 

кваліфікації»; 

від 06 березня 2019 року № 73/2019-р «Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та службу у військовому резерві у Збройних 

Силах України на 2019 рік»; 

від 12 березня 2019 року № 80/2019-р «Про заходи щодо наповнення 

бюджету міста, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 

2019 році»; 

від 21 березня 2019 року № 90/2019-р «Про організацію в місті чергового 

призову громадян України на строкову військову службу»; 

від 27 травня 2019 року № 170/2019-р «Про виділення будівельних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 30 травня 2019 року № 172/2019-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 26 червня 2019 року № 208/2019-р «Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з місцевого матеріального резерву»; 

від 08 листопада 2019 року № 337/2019-р «Про проведення в місті в      

2019 році Всеукраїнського тижня права»; 

від 11 листопада 2019 року № 339/2019-р «Про вшанування пам’яті Героя 

України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно), Героя Небесної
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Сотні, Почесного громадянина міста Старокостянтинова»; 

від 14 листопада 2019 року № 345/2019-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 18 листопада 2019 року № 349/2019-р «Про відзначення в місті Дня 

Гідності та Свободи»; 

від 18 листопада 2019 року № 350/2019-р «Про проведення міських заходів 

до Дня пам’яті жертв голодоморів»; 

від 19 листопада 2019 року № 7/2019-р/ад «Про проведення річної 

інвентаризації»;  

від 22 листопада 2019 року № 358/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 28 листопада 2019 року № 361/2019-р «Про виділення коштів на 

проведення фестивалю «Повір у себе» для дітей з інвалідністю»; 

від 02 грудня 2019 року № 368/2019-р «Про відзначення в місті Дня 

Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтера»; 

від 06 грудня 2019 року № 378/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 11 грудня 2019 року № 382/2019-р «Про надання матеріальної 

допомоги»; 

від 11 грудня 2019 року № 383/2019-р «Про відзначення у місті Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; 

від 12 грудня 2019 року № 385/2019-р «Про створення технічної комісії з 

обстеження технічного стану внутрішньобудинкових мереж теплопостачання 

житлового будинку по вул. Миру, 1/33»; 

від 13 грудня 2019 року № 387/2019-р «Про виділення коштів на 

поховання»; 

від 16 грудня 2019 року № 390/2019-р «Про заходи з нагоди відзначення у 

місті Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят»; 

від 26 грудня 2019 року № 397/2019-р «Про зменшення обсягу доходів і 

видатків, перерозподіл окремих видатків бюджету міста на 2019 рік»; 

від 16 січня 2020 року № 7/2020-р «Про відзначення в 2020 році 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 30 січня 2019 року № 2/2019-р/ад «Про оплату за розміщення 

інформаційних матеріалів» - до 31 березня 2020 року; 

від 11 вересня 2019 року № 270/2019-р «Про відзначення 810-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова та проведення Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини» - до 01 квітня 2020 року; 

від 09 грудня 2019 року № 381/2019-р «Про проведення навчально-

тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань» - до 30 квітня



3 

 

2020 року; 

від 13 грудня 2019 року № 389/2019-р «Про надання матеріальної 

допомоги» - до 28 лютого 2020 року; 

від 19 грудня 2019 року № 392/2019-р «Про участь команди міста у 

змаганнях» - до 30 квітня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


