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РІШЕННЯ 
 

   25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __397__ 

 

 

Про визнання такими, що втратили чинність, 

рішення виконавчого комітету міської ради 

 

 

Керуючись законами України «Про адміністративні послуги», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Старокостянтинівської міської 

ради від 26 лютого 2021 року № 15/3/VIII «Про затвердження положень про 

структурні підрозділи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради в новій редакції», від 28 травня 2021 року № 48/5/VIII «Про затвердження 

переліку адміністративних послуг та графіку роботи центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради» та від                          

28 травня 2021 року № 49/5/VIII «Про утворення віддалених робочих місць 

адміністраторів центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Визнати такими, що втратили чинність: 

рішення виконавчого комітету міської ради від 31 жовтня 2013 року № 411 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 

виконавчими органами Старокостянтинівської міської ради та іншими 

установами»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 24 березня 2016 року                

№ 121 пункт 3 «Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 09 червня 2016 року № 199 

пункт 1 «Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 24 березня 2016 року № 121 п. 3»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 261 

«Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від                  

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 08 вересня 2016 року                

№ 302 пункт 2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
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ради від 31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2017 року № 104 

пункт 1 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 08 червня 2017 року № 174 

пункт 2 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 27 липня 2017 року № 229 

пункт 2 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 31 жовтня 2013 року №411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 2018 року № 129 

пункт 1 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 08 листопада 2018 року                  

№ 350 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від  

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 25 квітня 2019 року № 135 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                       

31 жовтня 2013 року № 411»; 

рішення виконавчого комітету міської ради від 12 березня 2020 року               

№ 74 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від     

31 жовтня 2013 року № 411». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


