
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

11 січня 2018 року Старокостянтинів   №7 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Гилюк А.В., 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 11 січня 2018 року виконані, а саме: 

від 28 серпня 2014 року №303 «Про погодження мережі стоянок легкових 

автомобілів і таксі в м.Старокостянтинів»; 

від 11 лютого 2016 року №48 «Про заходи щодо запобігання і протидії 

корупції на 2016-2017 роки»; 

від 10 березня 2016 року №83 «Про реалізацію державної політики в галузі 

охорони праці»; 

від 27 жовтня 2016 року №353 «Про соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей у місті»; 

від 29 грудня 2016 року №417 «Про виконання делегованих повноважень 

управлінням освіти виконавчого комітету міської ради за 11 місяців 2016 року»; 

від 29 грудня 2016 року №418 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на 2017 рік»; 

від 29 грудня 2016 року №428 «Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2017 році»; 

від 12 січня 2017 року №6 «Про організацію харчування у закладах освіти 

міста у 2017 році»; 

від 26 січня 2017 року №12 «Про виконання Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»»; 
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від 26 січня 2017 року №29 «Про військовий облік та бронювання 

військовозобов’язаних, в установах та організаціях міста Старокостянтинова 

та завдання на 2017 рік»; 

від 09 лютого 2017 року №32 «Про роботу управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за        

2016 рік»; 

від 09 лютого 2017 року №35 «Про порядок видачі довідок відділом з 

питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради юридичним та фізичним особам»; 

від 23 лютого 2017 року №58 «Про звіт про роботу відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого комітету міської ради»; 

від 23 лютого 2017 року №67 «Про затвердження розрахунку та 

встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету на 2017 рік»; 

від 13 квітня 2017 року №102 «Про соціальний захист осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

від 13 квітня 2017 року №113 «Про організацію обліку дітей дошкільного 

та шкільного віку в 2017 році»; 

від 11 травня 2017 року №149 «Про організацію роботи з надання субсидій 

населенню міста на житлово-комунальні послуги»; 

від 08 червня 2017 року №169 «Про організацію реабілітаційних заходів 

в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів»; 

від 13 липня 2017 року №204 «Про роботу центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради за І півріччя           

2017 року»; 

від 13 липня 2017 року №205 «Про стан призначення і виплат державної 

допомоги сім’ям з дітьми»; 

від 10 серпня 2017 року №239 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2017 року»; 

від 23 серпня 2017 року №257 «Про стан виплати заробітної плати та 

легалізації робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста»; 

від 28 вересня 2017 року №290 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на IV квартал 2017 року»; 

від 12 жовтня 2017 року №315 «Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста 

Старокостянтинова». 

 

2. Перенести терміни виконання рішень виконавчого комітету міської 

ради, що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі 

виконавчого комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме: 

від 15 квітня 2010 року №168 «Про взяття на баланс зовнішніх мереж 

телефонізації житлового масиву «Авіатор» до 28 грудня 2018 року; 

від 24 грудня 2015 року №412 п.2 «Про надання дозволу на видалення  
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зелених насаджень по вул.Миру (військове містечко №2 «Південне», в/ч – 

польова пошта В 2806)» до 31 березня 2018 року; 

від 29 грудня 2016 року №424 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова» до 28 грудня 2018 року. 

  

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12 листопада 2015 року №340 «Про затвердження розрахунку 

збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам», що перебуває на 

контролі в організаційно-контрольному відділі, на підставі наданих матеріалів. 

 

 

 
 

Міський голова                                   підпис                             М.Мельничук 
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