
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    26 серпня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __281_ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради та 

перенесення термінів виконання 

 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, відповідно до 

розпорядження міського голови від 20 серпня 2021 року № 128/2021-рв               

«Про відрядження Олександра ДУШЕНКА, Миколи МЕЛЬНИЧУКА», 

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 26 серпня 2021 року виконані, а саме: 

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

автомобільних запчастин до нього»; 

від 13 травня 2021 року № 144 «Про дозвіл на укладення та підписання 

договору купівлі-продажу частки квартири, власником якої є малолітній 

БАРАНЕЦЬКИЙ Д.О.»; 

від 27 травня 2021 року № 165 «Про дозвіл на укладення та                  

підписання правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітньої 

ГЕРАСИМЮК М.І.»; 

від 29 липня 2021 року № 239 «Про розірвання договору з автомобільним 

перевізником МИКОЛАЙЧУКОМ Степаном Степановичем на перевезення 

пасажирів на маршруті загального користування № 3 графік № 20»; 

від 29 липня 2021 року № 242 «Про укладання тимчасових договорів на 

право здійснення перевезення пасажирів на маршруті загального 

користування»; 



 

2 

 

від 29 липня 2021 року № 245 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування комунальному некомерційному 

підприємству «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»»; 

від 29 липня 2021 року № 252 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення цирку-шапіто «ОЛІМП»»; 

від 29 липня 2021 року № 257 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізування крони зеленого насадження по пров. Челюскіна, 1». 

 

2. Перенести термін виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 29 липня 2021 року № 244 «Про прийняття на баланс майна комунальної 

власності Старокостянтинівської міської територіальної громади», що 

перебуває на контролі в організаційно-контрольному відділі, – до 31 жовтня 

2021 року. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Володимир БОГАЧУК 

 

 

 


