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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_01 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____324/2020-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 23 листопада 2020 року 

№ 247/2020-рк «Про покладання виконання обов’язків міського голови та 

надання права першого підпису», 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 01 грудня 2020 року виконані, а саме: 

від 25 лютого 2020 року № 55/2020-р «Про проведення семінарів з питань 

попередження торгівлі людьми та гендерної рівності»; 

від 27 березня 2020 року № 92/2020-р «Про створення тимчасової комісії 

для здійснення контролю за недопущенням спалювання сухої рослинності або її 

залишків, побутового сміття»; 

від 01 вересня 2020 року № 229/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям міста»; 

від 16 вересня 2020 року № 248/2020-р «Про надання грошової допомоги»; 

від 18 вересня 2020 року № 256/2020-р «Про виділення коштів для 

придбання грамот, рамок»; 

від 24 вересня 2020 року № 260/2020-р «Про проведення міських змагань»; 

від 30 вересня 2020 року № 264/2020-р «Про заходи з відзначення 

Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня ветерана»; 

від 01 жовтня 2020 року № 268/2020-р «Про надання одноразової 

матеріальної допомоги»; 

від 15 жовтня 2020 року № 283/2020-р «Про штампи виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 
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від 28 жовтня 2020 року № 291/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівника соціальної сфери»; 

від 02 листопада 2020 року № 304/2020-р «Про придбання нагрудних 

знаків»; 

від 11 листопада 2020 року № 311/2020-р «Про нагородження з нагоди Дня 

працівників сільського господарства»; 

від 16 листопада 2020 року № 314/2020-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 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 12 січня 

2021 року; 

від 27 березня 2020 року № 93/2020-р «Про переведення 

Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Хмельницької області у режим 

надзвичайної ситуації» – до 31 грудня 2020 року; 

від 18 вересня 2020 року № 252/2020-р «Про виділення коштів для 

забезпечення відзначення 811-ї річниці заснування міста Старокостянтинова» – 

до 30 грудня 2020 року; 

від 18 вересня 2020 року № 254/2020-р «Про проведення чемпіонату міста 

з футболу серед підприємств» – до 31 січня 2021 року; 

від 01 жовтня 2020 року № 269/2020-р «Про надання грошової допомоги» – 

до 31 грудня 2020 року; 

від 01 жовтня 2020 року № 270/2020-р «Про надання коштів на  

поховання» – до 31 грудня 2020 року; 

від 05 жовтня 2020 року № 272/2020-р «Про забезпечення доставки 

призовників» – до 31 грудня 2020 року; 

від 05 жовтня 2020 року № 273/2020-р «Про забезпечення виділення 

коштів» – до 31 грудня 2020 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 276/2020-р «Про відзначення Дня захисника 

України та Дня українського козацтва» – до 30 грудня 2020 року; 

від 27 жовтня 2020 року № 290/2020-р «Про встановлення вуличних 

туристичних інформаційних стендів та вказівників» – до 30 грудня 2020 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                    підпис                       Володимир БОГАЧУК 


