
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

10 жовтня 2019 року Старокостянтинів   № 317 

 

 

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, 

затвердженим 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 10 жовтня 2019 року виконані, а саме: 

від 13 вересня 2018 року № 271 «Про затвердження фактичної мережі 

закладів освіти міста Старокостянтинова на 2018/2019 навчальний рік»; 

від 14 березня 2019 року № 91 «Про заходи з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки»; 

від 13 червня 2019 року № 197 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького (Меморіал Слави)»; 

від 13 червня 2019 року № 203 «Про затвердження розрахунку 

безпідставно збережених коштів орендної плати, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам»; 

від 27 червня 2019 року № 205 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 2019 року»; 

від 11 липня 2019 року № 226 «Про затвердження акту приймання-

передачі позамайданчикової мережі теплопостачання до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова»; 

від 08 серпня 2019 року № 260 «Про встановлення меж зон санітарної 

охорони водозабору ДП «Старокостянтинівський молочний завод» родовища 

«Молочнозаводське» питних підземних вод (свердловин №№ 1, 2) 
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м. Старокостянтинів; 

від 08 серпня 2019 року № 263 «Про надання дозволу на придбання та 

реєстрацію службового легкового автомобіля»; 

від 22 серпня 2019 року № 272 «Про приватизацію житла за адресою: вул. 

Франка, буд. 27, секція 65»; 

від 12 вересня 2019 року № 289 «Про приватизацію житла за адресою: вул. 

Миру, буд. 11, секція 12»; 

від 12 вересня 2019 року № 290 п. 1 «Про надання дозволу на розміщення 

цирку-шапіто «Віват-Алє» на території м. Старокостянтинів»; 

від 12 вересня 2019 року № 290 п. 2 «Про надання дозволу ФОП   

Гриценко В.О. на розміщення «Великого Будапештського Цирку» на території 

м. Старокостянтинів»; 

від 12 вересня 2019 року № 293 «Про затвердження Положення про 

порядок надання платних послуг Регіональним Центром раннього розвитку 

дитини виконавчого комітету міської ради». 

 

2. Перенести термін виконання рішення виконавчого комітету міської 

ради від 29 березня 2018 року № 105 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко № 10)», що перебуває на 

контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого комітету міської 

ради, до 28 лютого 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                                      М. Мельничук 

 


