
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    08 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _220__ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

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 Старокостянтинівської 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 08 липня 2021 року виконані, а саме: 

від 28 листопада 2019 року № 356 «Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств м. Старокостянтинів на 2020 рік»; 

від 10 вересня 2020 року № 186 «Про забезпечення надання соціальних 

послуг у сфері запобігання та протидії домашньому насильству»; 

від 10 грудня 2020 року № 245 пункт 4 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 вересня 2020 року № 184»; 

від 25 березня 2021 року № 91 «Про виконання Програми соціально-

економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік»; 

від 27 травня 2021 року № 155 «Про створення мобільної бригади 

соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, при Старокостянтинівському 

міському Кризовому центрі»; 

від 27 травня 2021 року № 157 «Про прийняття майна комунальної 

власності на баланс управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради»; 

від 27 травня 2021 року № 162 «Про розірвання договору з автомобільним
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перевізником ДРЕМЛЮГОЮ Геннадієм Олександровичем на перевезення 

пасажирів на маршруті загального користування № 3 графік № 22». 

 

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

меморіальної дошки ГОЛОТІ В.В.» – до 29 жовтня 2021 року; 

від 27 травня 2021 року № 160 «Про передачу межових знаків з балансу 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради на баланс 

комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради» – до 30 вересня 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


