
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

16 січня 2020 року Старокостянтинів   № 13 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Анжеліки ГИЛЮК, керуючись ст. 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 16 січня 2020 року виконані, а саме: 

від 16 січня 2014 року № 4 п. 2 «Про створення прийомної сім’ї 

та влаштування малолітнього»; 

від 08 листопада 2018 року № 348 «Про проведену роботу комунальними 

службами міста по виявленню та здійсненню контролю за ліквідацією 

стихійних сміттєзвалищ»; 

від 13 грудня 2018 року № 393 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на 2019 рік»; 

від 27 грудня 2018 року № 414 «Про хід виконання Комплексної 

програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-

2021 роки»; 

від 27 грудня 2018 року № 422 «Про визначення переліку підприємств, 

установ, організацій та видів робіт, на яких порушники могли б відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт»; 

від 24 січня 2019 року № 20 «Про забезпечення виконання Закону 

України від 21 листопада 1992 року №2811-ХІІ «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми»»; 

від 24 січня 2019 року № 23 «Про стан ведення військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних у 2018 році та завдання щодо 
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функціонування системи військового обліку на 2019 рік»; 

від 24 січня 2019 року № 31 «Про визначення місця розташування 

об’єктів сезонної торгівлі по вул. Грушевського, 24 (набережна)»; 

від 14 лютого 2019 року № 42 «Про звіт т.в.о. начальника 

Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області про стан боротьби зі злочинністю упродовж 

2018 року»; 

від 14 лютого 2019 року № 45 «Про забезпечення виконання Закону 

України від 05 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення»»; 

від 28 лютого 2019 року № 72 «Про роботу відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради за 2018 рік»; 

від 16 травня 2019 року № 151 «Про забезпечення виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295 «Деякі питання 

реалізації статті 259 Кодексу законів про працю та статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»»; 

від 30 травня 2019 року № 162 «Про роботу дитячої музичної школи               

ім. М. Кондратюка»; 

від 30 травня 2019 року № 178 «Про затвердження висновку щодо 

доцільності залучення комунальним підприємством по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради кредиту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) під гарантію 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області для реалізації 

інвестиційного проекту»; 

від 13 червня 2019 року № 181 «Про роботу управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради щодо надання пільг 

окремим категоріям громадян»; 

від 11 липня 2019 року № 222 «Про роботу центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради за І півріччя           

2019 року»; 

від 25 липня 2019 року № 237 «Про забезпечення виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення 

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива»»; 

від 25 липня 2019 року № 243 «Про порядок видачі довідок відділом з 

питань реєстрації місця проживання виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради»; 

від 08 серпня 2019 року № 251 «Про роботу відділу з питань реєстрації 

місця проживання виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2019 року»; 

від 08 серпня 2019 року № 252 «Про забезпечення виконання Закону 

України від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю»»; 
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від 26 вересня 2019 року № 298 «Про роботу центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю щодо виконання Закону України від               

06 жовтня 2005 року № 2961 «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні»»; 

від 26 вересня 2019 року № 299 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на IV квартал 2019 року»; 

від 14 листопада 2019 року № 335 «Про дозвіл на укладання та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю неповнолітнього 

ПРОЦИКА М.С.»; 

від 28 листопада 2019 року № 350 «Про дозвіл на укладення та 

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього 

ТРОШИНА К.О.»; 

від 13 грудня 2019 року № 376 «Про розгляд подання 

Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області щодо ресторану-

клубу «ГАЗА»»; 

від 13 грудня 2019 року № 380 «Про визначення пунктів продажу дерев 

хвойних порід до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста 

Старокостянтинова»; 

від 13 грудня 2019 року № 387 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Грушевського, 

2/3». 

  

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 15 квітня 2010 року № 168 «Про взяття на баланс зовнішніх мереж 

телефонізації житлового масиву «Авіатор»» - до 31 грудня 2020 року; 

від 29 грудня 2016 року № 424 «Про затвердження актів приймання-

передачі об’єктів зовнішніх інженерних мереж до комунальної власності 

територіальної громади міста Старокостянтинова» - до 31 грудня 2020 року; 

від 28 грудня 2017 року № 416 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» - до 01 березня 2020 року; 

від 26 квітня 2018 року № 130 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього Билини Б.Р.» - до 

01 липня 2020 року; 

від 28 лютого 2019 року № 86 «Про надання дозволів на формувальне та 

санітарне обрізування крони зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6» - до          

30 березня 2020 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 2020 року; 

від 25 липня 2019 року № 247 п. 1 «Про надання дозволу на формувальне 
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обрізування крони зелених насаджень по вул. Миру, 9/47» - до 01 квітня             

2020 року; 

від 28 листопада 2019 року № 353 «Про затвердження розміру 

безпідставно збережених коштів орендної плати за користування земельними 

ділянками» - до 03 лютого 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 
 

 

 

 


