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РІШЕННЯ 
 

   11 листопада   2021__ року                 Старокостянтинів                         № __362_ 

 

 

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 Старокостянтинівської міської ради, затвердженого 

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 11 листопада 2021 року виконані, а саме: 

від 27 жовтня 2016 року № 358 «Про затвердження поточних 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 

комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал»»; 

від 28 травня 2020 року № 106 пункт 16 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по пров. Покришкіна, 1/1, блок А»; 

від 08 жовтня 2020 року № 220 «Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки ГОЛОТІ В.В.»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 11 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Челюскіна, 7»; 

від 11 лютого 2021 року № 38 пункт 14 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Центральна, 15 в с. Пашківці»; 

від 25 лютого 2021 року № 69 «Про стан збереження об’єктів культурної 

спадщини, які розташовані на території Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, та закріплення шефів-піклувальників»; 

від 13 травня 2021 року № 122 «Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2020/2021 років та організацію підготовки об’єктів
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житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2021/2022 

років»; 

від 24 червня 2021 року № 189 «Про надання дозволу комунальному 

підприємству комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської 

міської ради на списання з балансу підприємства зношених автомобілів»; 

від 24 червня 2021 року № 209 пункт 10 «Про надання дозволу на 

видалення зеленого насадження по вул. Франка, 29/1»; 

від 12 серпня 2021 року № 270 пункт 1 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по                       

вул. Попова, 2/9»; 

від 12 серпня 2021 року № 270 пункт 2 «Про дозвіл на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Миру, 

1/93»; 

від 12 серпня 2021 року № 271 «Про зміни в поетажному плануванні у 

житловій квартирі № 77 по вул. Софійська, 21»; 

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

квартирного обліку ВОВКОЛУПА Євгена Геннадійовича»; 

від 09 вересня 2021 року № 292 «Про хід виконання в I півріччі 2021 року 

Програми економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік»; 

від 30 вересня 2021 року № 321 «Про розгляд клопотання про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня»»; 

від 30 вересня 2021 року № 334 «Про оголошення аукціону на передачу в 

оренду майна комунальної власності»; 

від 30 вересня 2021 року № 335 «Про укладення договору оренди 

нежитлового приміщення з комунальним некомерційним підприємством 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 жовтня 2021 року № 353 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітньої дитини 

ВОЛКОВА Назара Артемовича». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


