
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __253_ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання   

 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, відповідно до 

розпорядження міського голови від 19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права 

першого підпису Володимиру БОГАЧУКУ», 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 29 липня 2021 року виконані, а саме: 

від 13 серпня 2020 року № 169 «Про забезпечення укладення договорів на 

перевезення дітей шкільного віку та учнів Старокостянтинівського 

професійного ліцею»; 

від 08 жовтня 2020 року № 218 пункт 2 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 вересня 2020 року № 184»; 

від 08 жовтня 2020 року № 219 «Про затвердження контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах на 2020-2021 

навчальний рік»; 

від 08 жовтня 2020 року № 225 «Про організацію та забезпечення 

безкоштовним харчуванням учня Остапа ЩЕРБАКОВА»; 

від 10 грудня 2020 року № 246 «Про звільнення від сплати за харчування 

громадянки Галини Петрівни БОНДАР»; 

від 24 грудня 2020 року № 265 «Про стан виплати заробітної плати та
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легалізації зайнятості на підприємствах, установах та організаціях»; 

від 24 грудня 2020 року № 266 «Про виконання Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»»; 

від 28 січня 2021 року № 1 «Про роботу центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради за II півріччя 2020 року»; 

від 11 лютого 2021 року № 36 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання за ІІ півріччя 2020 року»; 

від 11 березня 2021 року № 79 «Про організацію та забезпечення 

безкоштовним харчуванням учениці Олександри АНДРІЙЧУК»; 

від 25 березня 2021 року № 84 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІ квартал 2021 року»; 

від 13 травня 2021 року № 110 «Про організацію підвезення учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання»; 

від 13 травня 2021 року № 113 «Про проведення конкурсу на зайняття 

посади директора територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради»; 

від 13 травня 2021 року № 133 «Про продовження договору оренди 

нежитлового приміщення без проведення аукціону»; 

від 13 травня 2021 року № 135 «Про укладення договорів оренди 

нежитлових приміщень комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 13 травня 2021 року № 136 «Про передачу з балансу 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори на баланс 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради будівель та майна по                  

вул. Федорова, 36»; 

від 13 травня 2021 року № 137 «Положення про Реєстр 

Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 27 травня 2021 року № 156 «Про роботу початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів»; 

від 10 червня 2021 року № 178 «Про передачу майна з балансу управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради на баланс комунальної установи «Аварійно-рятувальна служба 

Старокостянтинівської міської ради»»; 

від 10 червня 2021 року № 180 «Про приватизацію житла за адресою:                

вул. Франка, 27, кімната 38, м. Старокостянтинів»; 

від 10 червня 2021 року № 181 «Про надання житлу статусу соціального 

житла»; 

від 10 червня 2021 року № 182 «Про надання соціального житла»; 

від 24 червня 2021 року № 190 «Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану за І квартал 2021 року комунального некомерційного



 

3 

 

підприємства «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»»; 

від 24 червня 2021 року № 192 «Про передачу лабораторного            

обладнання та майна комунальному некомерційному підприємству 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»»; 

від 24 червня 2021 року № 194 «Про надання дозволу на розміщення 

дитячих розважальних атракціонів та торгівельних наметів для здійснення 

святкової торгівлі під час проведення Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини» та свята «Івана Купала»»; 

від 24 червня 2021 року № 198 «Про надання в оренду частини 

нежитлового приміщення адміністративної будівлі по вулиці Острозького, 28 

без проведення аукціону»; 

від 24 червня 2021 року № 199 пункт 1 «Про приватизацію житла за 

адресою: вул. Миру, 11, секція 53, м. Старокостянтинів»; 

від 24 червня 2021 року № 199 пункт 2 «Про приватизацію житла за 

адресою: вул. Франка, 27, кімната 137, м. Старокостянтинів»; 

від 24 червня 2021 року № 199 пункт 3 «Про приватизацію житла за 

адресою: вул. Франка, 35, секція 31, м. Старокостянтинів»; 

від 24 червня 2021 року № 213 «Про передачу майна з балансу 

комунального підприємства «Буревіс» на баланс виконавчого комітету міської 

ради та комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради». 

 

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 24 червня 2021 року № 189 «Про надання дозволу комунальному 

підприємству комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської 

міської ради на списання з балансу підприємства зношених автомобілів» – до 

31 серпня 2021 року; 

від 24 червня 2021 року № 195 «Про затвердження посадово-штатної 

структури центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради» – до 15 вересня 2021 року. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 


