
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __197__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення терміну виконання 

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальника 

фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради Валентини КАМІНСЬКОЇ, керуючись статтею 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради від  11 лютого 2021 року № 48, 

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 24 червня 2021 року виконані, а саме: 

від 13 березня 2014 року № 111 «Про схвалення проекту Програми «Питна 

вода міста Старокостянтинова» на 2012‑2020 роки у новій редакції»; 

від 10 вересня 2020 року № 183 «Про підготовку шкіл, дошкільних 

закладів, позашкільних установ та спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів до нового 2020/2021 навчального року»; 

від 10 вересня 2020 року № 184 «Про затвердження фактичної мережі 

закладів освіти міста Старокостянтинова на 2020/2021 навчальний рік»; 

від 10 грудня 2020 року № 234 «Про організацію мультидисциплінарного 

підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської 

ради»; 

від 13 травня 2021 року № 108 «Про підготовку освітніх закладів до нового 

2021/2022 навчального року»; 

від 13 травня 2021 року № 128 «Про внесення на розгляд сесії міської ради  



 

2 

 

пропозицій щодо надання дозволу на укладення договору фінансового лізингу 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 травня 2021 року № 134 «Про передачу водонапірних башт з 

балансу управління освіти виконавчого комітету міської ради на баланс 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»»; 

від 13 травня 2021 року № 139 «Про затвердження посадово-штатної 

структури комунальної установи «Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 31, 27, 25, вул. Софійська, 7»; 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 21»; 

від 13 травня 2021 року № 153 «Про передачу комплекту 

психодіагностичних методик для оцінки розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами з балансу управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на баланс Судилківської сільської ради 

Шепетівського району; 

від 27 травня 2021 року № 158 «Про розгляд клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Заслужений працівник культури України»»; 

від 27 травня 2021 року № 161 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від мережі централізованого опалення та постачання гарячої води. 

 

2. Перенести термін виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 13 травня 2021 року № 149 пункт 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 19, вул. Прокоп’юка, 3», що перебуває на 

контролі в організаційно-контрольному відділі, – до 30 листопада 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


