
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_08 жовтня_2020______ року                  Старокостянтинів                         № ___221_______ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 
виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, відповідно до 

розпорядження міського голови від 02 жовтня 2020 року № 332/2020-рв «Про 

відкликання з частини чергової відпустки МЕЛЬНИЧУКА М.С.»,       
керуючись статтею 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 08 жовтня 2020 року виконані, а саме: 

від 12 березня 2020 року № 79 п. 3 «Про розгляд заяви ФОП 
ЗАКРЕНИЦЬКОГО В.Є.»; 

від 25 червня 2020 року № 119 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 2020 року»; 
від 25 червня 2020 року № 124 «Про проведення конкурсу з 

перевезенняпасажирів на автобусних маршрутах загального користування»; 

від 25 червня 2020 року № 125 «Про організацію та проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста 
Старокостянтинова»; 

від 25 червня 2020 року № 127 «Про надання дозволу на відключення 

споживачів від централізованого опалення та постачання гарячої води»; 
від 13 серпня 2020 року № 161 п. 9 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/153»;  
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від 13 серпня 2020 року № 164 «Про передачу газових котелень з балансу 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на 

баланс комунального підприємства по експлуатації теплового господарства 
«Тепловик» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 серпня 2020 року № 165 «Про схвалення проєкту Програми 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих автомобільних 
доріг загального користування в м. Старокостянтинів на 2020-2023 роки»; 

від 13 серпня 2020 року № 166 «Про введення в дію рішення конкурсної 

комісії для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Старокостянтинова»; 
від 13 серпня 2020 року № 167 п. 2 «Про внесення на розгляд сесії     

міської ради пропозиції про затвердження нової редакції статуту   

комунального підприємства "Ремонтно-будівне шляхове підприємство" 
Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 серпня 2020 року № 168 «Про хід виконання у І півріччі 2020 року 

Програми соціально-економічного розвитку міста Старокостянтинова на     

2020 рік»; 
від 02 вересня 2020 року № 182 «Про утилізацію засобів індивідуального 

захисту в закладах освіти міста Старокостянтинів». 

  

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 28 грудня 2017 року № 416 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 
зеленого насадження по вул. Острозького, 8» – до 01 квітня 2021 року; 

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

зелених насаджень по вул. Попова (військове містечко № 10)» – до 01 квітня 

2021 року; 
від 30 травня 2019 року № 175 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 1 (дорога до військового шпиталю)» – 

до 01 квітня 2021 року; 
від 25 липня 2019 року № 247 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 

обрізування крони зелених насаджень» – до 01 квітня 2021 року; 

від 25 червня 2020 року № 131 «Про зміни в поетажному плануванні в 

житловій квартирі по вул. Острозького, 13, кв. 32» – до 25 травня 2021 року; 
від 25 червня 2020 року № 132 п. 1 «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Миру, 3/17, кв. 18» – до 25 травня 2021 року; 

від 25 червня 2020 року № 132 п. 2 «Про погодження добудови балкону до 
житлової квартири по вул. Миру, 3/20, кв. 1» – до 25 травня 2021 року; 

від 13 серпня 2020 року № 167 п. 1 «Про внесення на розгляд сесії міської 

ради пропозиції про затвердження нової редакції статуту комунального  
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підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської 

міської ради» – до 01 січня 2021 року; 

від 13 серпня 2020 року № 161 п. 10 «Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень по вул. Франка, 35» – до 01 квітня 2021 року. 

 

 
 

Перший заступник  

міського голови                                    підпис                      Володимир БОГАЧУК  
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