
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 
 

 

Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки завідувача організаційно-

контрольного відділу виконавчого комітету міської ради Шишкіної Г.С., 

відповідно до розпорядження міського голови від 15 червня 2018 року                   

№ 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та 

надання права першого підпису Богачуку В.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: 

 

21 червня 2018 року  Старокостянтинів   №183 

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

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 21 червня 2018 року виконані, а саме: 

від 23 серпня 2017 року № 256 «Про організацію харчування у закладах 

освіти міста у 2017-2018 навчальному році»; 

від 23 серпня 2017 року № 261 «Про затвердження протоколу засідання 

постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди 

обʼ єктів комунальної власності»; 

від 14 вересня 2017 року № 266 «Про затвердження контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах на 2017-2018 

навчальний рік»; 

від 12 квітня 2018 року № 123 п.1  «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Грушевського, 

38»; 

від 12 квітня 2018 року № 123 п. 2 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Київська, 25/5»; 
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від 26 квітня 2018 року № 127 п. 1 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Миру, буд. 11, секція 33, кімната 2»; 

від 26 квітня 2018 року № 127 п. 2 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Франка, буд. 27, секція 124»; 

від 26 квітня 2018 року № 127 п. 3 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Миру, буд. 11, секція 33, кімната 1». 

  

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 07 травня 2015 року № 142 «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинів завершеного об’єкта 

капітального будівництва по вул. Ессенська, 31» до 10 червня 2019 року; 

від 13 липня 2017 року № 219 «Про перенесення пам’ятного знаку» до           

01 серпня 2018 року; 

від 28 грудня 2017 року № 414 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів нерухомого майна по вул. Гончара, 18» до 10 червня               

2019 року; 

від 12 квітня 2018 року № 119 «Про затвердження розрахунку збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам» до 01 серпня 2018 року; 

від 10 травня 2018 року № 152 «Про передачу з балансу на баланс 

комунальних підприємств службового автомобіля та надання дозволу на 

придбання іншого службового автомобіля» до 31 серпня 2018 року; 

від 10 травня 2018 року № 153 «Про демонтаж тимчасової споруди по          

вул. Софійська, 1/3» до 30 липня 2018 року. 

  

 

 

Перший заступник 

міського голови                                           підпис                                В. Богачук 

 


