
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_10 листопада 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № __404_________ 

 

 

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, затвердженим 

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 03 листопада 2022 року виконані, а саме: 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Гонти, 40/2»; 

від 14 липня 2022 року № 234 «Про продовження терміну дії договору 

оренди нежитлового приміщення з Хмельницькою районною військовою 

адміністрацією без проведення аукціону»; 

від 28 липня 2022 року № 249 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності»; 

від 28 липня 2022 року № 259 «Про виділення коштів на поточний ремонт 

інженерних систем та встановлення сантехнічного обладнання в об’єктах 

фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти»; 

від 11 серпня 2022 року № 274 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 28 липня 2022 року № 259»; 

від 15 вересня 2022 року № 310 «Про виділення коштів на запобігання 

виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 15 вересня 2022 року № 328 «Про передачу майна з балансу управління 

освіти виконавчого комітету міської ради на баланс виконавчого комітету 

міської ради та комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської міської ради»; 
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від 29 вересня 2022 року № 338 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна до Переліків першого та другого типів об’єктів комунальної власності 

Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 13 жовтня 2022 року № 362 «Про затвердження звіту про незалежну 

оцінку комунального майна»; 

від 13 жовтня 2022 року № 363 «Про оголошення аукціону на передачу в 

оренду майна комунальної власності». 

 

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 24 червня 2021 року № 209 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19, вул. Федорова, 36» - до 30 березня                     

2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 291 «Про Статут комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської 

ради» - до 31 березня 2023 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


