
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    10 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № ___175_ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, 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: 

 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, що 

перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 10 червня 2021 року виконані, а саме: 

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

житловій квартирі по вул. Острозького, 13, кв. 32»; 

від 25 червня 2020 року № 132 п. 2  «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Миру, 3/20, кв. 1»; 

від 08 жовтня 2020 року № 211 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі – продажу частки квартири, власниками якої є неповнолітній 

БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О. та малолітній БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О.»; 

від 25 березня 2021 року № 105 «Про прийняття майна комунальної 

власності на баланс виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

та комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради»; 

від 13 травня 2021 року № 138 «Про встановлення додаткових тарифів на 

платні послуги з медичного обслуговування КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня»»; 

від 13 травня 2021 року № 152 «Про порушення клопотання про 

нагородження Грамотою Верховної Ради України». 
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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 25 червня 2020 року № 132 п. 1 «Про погодження добудови балкону до 

житлової квартири по вул. Миру, 3/17, кв. 18» – до 01 вересня 2021 року; 

від 25 лютого 2021 року № 54 «Про дозвіл на укладення та                  

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої 

ГЕРАСИМЮК М.І.» – до 01 вересня 2021 року; 

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

економічного розвитку міста Старокостянтинова на 2020 рік» – до 30 червня 

2021 року; 

від 25 березня 2021 року № 106 «Про безоплатну передачу автомобіля та 

автомобільних запчастин до нього» – до 15 серпня 2021 року; 

від 13 травня 2021 року № 149 п. 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Острозького, 41» – до 30 листопада 2021 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


