
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    30 вересня 2021     року                     Старокостянтинів                         № _320__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень виконавчого 

комітету міської ради та перенесення терміну 

виконання 

 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, відповідно до 

розпорядження міського голови від 29 вересня 2021 року № 167/2021-рвс «Про 

відрядження Миколи МЕЛЬНИЧУКА, Віктора САВІЦЬКОГО», керуючись 

статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Регламентом виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, 

затвердженим рішенням виконавчого комітету 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 30 вересня 2021 року виконані, а саме: 

від 13 травня 2021 року № 148 «Про проведення перевірок суб’єктів 

господарювання Старокостянтинівської міської територіальної громади щодо 

дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього 

природного середовища»; 

від 27 травня 2021 року № 163 пункт 1 «Про погодження розміщення та 

експлуатацію об’єкту торговельної діяльності, режиму його роботи на території 

міського пляжу»; 

від 27 травня 2021 року № 163 пункт 2 «Про погодження розміщення та 

експлуатацію об’єкту торговельної діяльності, режиму його роботи на території 

міського пляжу»; 

від 10 червня 2021 року № 172 «Про дозвіл на укладення та                   

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої 

САЛЬНІКОВОЇ А.С.»; 

від 24 червня 2021 року № 195 «Про затвердження посадово-штатної 
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структури центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 12 серпня 2021 року № 263 «Про надання в оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

від 12 серпня 2021 року № 272 «Про введення в дію рішення конкурсної 

комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»; 

від 09 вересня 2021 року № 300 «Про затвердження звітів про незалежну 

оцінку комунального майна». 

  

2. Перенести термін виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 26 серпня 2021 року № 285 пункт 1 «Про зняття з соціального квартирного 

обліку ВОВКОЛУПА Євгена Геннадійовича», що перебуває на контролі в 

організаційно-контрольному відділі, – до 03 листопада 2021 року. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 

 

 


