
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 вересня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № _304 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталію ШАБЕЛЬНИК, 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 09 вересня 2021 року виконані, а саме: 

від 28 січня 2021 року № 19 «Про затвердження фактичної мережі закладів 

освіти Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2020/2021 

навчальний рік»; 

від 28 січня 2021 року № 21 «Про затвердження штатних розписів 

структурних підрозділів управління освіти, інклюзивно-ресурсного центру, 

міського центру дитячо-юнацької творчості, дитячо-юнацької спортивної 

школи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 25 березня 2021 року № 103 пункт 4 «Про надання дозволу на 

формувальне обрізування крони зелених насаджень по вул. Калинова, 2/3 в с. 

Григорівка, по вул. Центральна, 70 в с. Росолівці»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 9 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Софійська, 23»; 

від 29 липня 2021 року № 234 «Про зняття ШМИНДРИ Віктора 

Васильовича та членів його сім’ї з квартирного обліку»; 

від 29 липня 2021 року № 243 пункт 2 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 25 березня 2021 року № 104»;
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від 29 липня 2021 року № 248 «Про передачу камери для зберігання 

стерильних виробів «Панмед-1» комунальному некомерційному підприємству 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»»; 

від 12 серпня 2021 року № 264 «Про затвердження звіту про незалежну 

оцінку комунального майна»; 

від 12 серпня 2021 року № 265 «Про передачу майна з балансу 

комунальної установи «Аварійно-рятувальна служба Старокостянтинівської 

міської ради» на баланс Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної 

контори». 

 

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 20 лютого 2020 року № 39 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу автомобіля, співвласником якого є малолітній 

ЗОЗУЛЯ Є.О.» – до 01 березня 2022 року; 

від 25 червня 2020 року № 132 пункт 1 «Про погодження добудови 

балкону до житлової квартири по вул. Миру, 3/17, кв. 18» – до 01 березня 2022 

року; 

від 08 жовтня 2020 року № 228 «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Франка, 25, кв. 22» – до 01 березня 2022 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 1 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 30» – до 01 березня 

2022 року; 

від 08 жовтня 2020 року № 229 пункт 2 «Про зміни в поетажному 

плануванні в житловій квартирі по вул. Миру, 1/137, кв. 22» – до 01 березня 

2022 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Ессенська, 2/15» – до 01 березня 2022 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 3 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Миру, 19/3» – до 01 березня 2022 року; 

від 10 грудня 2020 року № 261 пункт 4 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Острозького, 2/4» – до 01 березня 2022 року; 

від 28 січня 2021 року № 20 «Про організацію харчування у закладах 

освіти Старокостянтинівської міської територіальної громади у 2021 році» – 10 

січня 2022 року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень на території сіл Росолівці, Баглаї, Лажева, 

Стецьки» – до 01 грудня 2021 року; 
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від 25 березня 2021 року № 102 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Подільський, 1» – до 29 грудня 2021 

року; 

від 25 березня 2021 року № 102 пункт 3 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Молодіжна в с. Киселі» – до 29 грудня 

2021 року; 

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 

01 жовтня 2021 року; 

від 08 липня 2021 року № 219 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 31 жовтня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


