
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради  

Янзюк В.М., керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого рішенням 5 сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 15 квітня 2016 року №10, виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що перебували на 

контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської ради і станом на 

13 липня 2017 року виконані, а саме: 

від 31 жовтня 2013 року №416 п.1 «Про дозвіл на укладення та підписання правочинів 

щодо нерухомого майна за участю малолітніх дітей»; 

від 15 грудня 2016 року №397 «Про виконання Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»»; 

від 12 січня 2017 року №1 «Про роботу центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради за II півріччя 2016 року»; 

від 09 лютого 2017 року №34 «Про роботу відділу з питань реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради за II півріччя 2016 року»; 

від 23 березня 2017 року №82 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на 

II квартал 2017 року»; 

від 25 травня 2017 року №157 «Про затвердження схеми автостоянки таксі та 

пішохідного переходу по вул. Острозького (біля магазину «Квіти»)»; 

від 25 травня 2017 року №163 «Про дозвіл на укладення та підписання договору 

купівлі-продажу квартири від імені недієздатної особи»; 

від 08 червня 2017 року №175 п.1 «Про приватизацію житла за адресою: вул. Миру, 

буд.11, секція 45»; 

від 08 червня 2017 року №175 п.2 «Про приватизацію житла за адресою: вул. Миру, 

буд.27, секція 160»; 

від 08 червня 2017 року№184 п.1 «Про дозвіл на розміщення тимчасової споруди 

по вул. Прокоп’юка, 5/1»; 

від 08 червня 2017 року №184 п.2 «Про дозвіл на розміщення тимчасової споруди по 

вул. Острозького, 75/1». 

 

Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету міської ради на 

підставі наданих довідок, а саме: 
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від 29 грудня 2016 року №424 «Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів 

зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності територіальної громади міста 

Старокостянтинова»  до31 грудня 2017 року; 

від 09 березня 2017 року №70 «Про виконання Закону України «Про охорону праці»»  

до 29 вересня 2017 року; 

від 13 квітня 2017 року №119 «Про хід виконання у 2016 році Програми «Питна вода 

міста Старокостянтинова на 2012-2020 роки»» до 30 вересня 2017 року. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                                            В.Богачук 

 

 
 

                                                  

 


