
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

25 березня 2021__ року                     Старокостянтинів                                            № _94__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, керуючись статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом 

виконавчих органів міської ради, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 11 лютого 2021 року № 48, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 25 березня 2021 року виконані, а саме: 

від 13 серпня 2020 року № 167 пункт 1 «Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозиції про затвердження нової редакції статуту комунального 

підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської 

міської ради»; 

від 10 грудня 2020 року № 251 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про затвердження нової редакції статуту комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 28 січня 2021 року № 35 «Про безоплатну передачу автомобіля»; 

від 11 лютого 2021 року № 42 «Про внесення на розгляд сесії міської ради 

пропозицій щодо нової редакції статуту комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтиніської 

міської ради»; 

від 25 лютого 2021 року № 59 пункт 1 «Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозицій щодо нової редакції статуту комунального 

підприємства «Міськсвітло» Старокостянтиніської міської ради»; 
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від 25 лютого 2021 року № 59 пункт 2 «Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозицій щодо нової редакції статуту комунального 

підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 лютого 2021 року № 61 «Про надання платних соціальних послуг 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 лютого 2021 року № 62 «Про організацію тимчасової дрібно 

роздрібної торгівлі живими квітами з нагоди Міжнародного жіночого свята        

8 Березня». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


