
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 13 жовтня  2022___ року        м. Старокостянтинів               № _____358_______ 

 

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, відповідно до 

розпорядження міського голови від 12 жовтня 2022 року № 675/2022-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ»,  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 05 жовтня 2022 року виконані, а саме: 

від 25 листопада 2021 року № 406 пункт 1 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Героїв Крут, 8»; 

від 26 травня 2022 року № 161 «Про виділення коштів для придбання 

засобів індивідуального захисту органів дихання»; 

від 30 червня 2022 року № 203 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на ІІІ квартал 2022 року»; 

від 14 липня 2022 року № 233 пункт 2 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 12 травня 2022 року № 133»; 

від 25 серпня 2022 року № 294 «Про погодження на отримання 

гуманітарної допомоги та визначення балансоутримувача»; 

від 25 серпня 2022 року № 300 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги»; 

від 25 серпня 2022 року № 301 «Про виділення коштів на запобігання 

виникненню надзвичайної ситуації»; 

від 15 вересня 2022 року № 309 пункт 2 «Про виділення коштів з 

резервного фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади»;
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від 15 вересня 2022 року № 318 пункт 2 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня 2021 року № 345». 

 

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 лютого 2022 року № 49 «Про виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік» - до 31 грудня 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 197 пункт 4 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Франка навпроти водопровідної насосної 

станції (ВНС-2)» - до 10 листопада 2022 року; 

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

оренди нежитлового приміщення з Хмельницькою районною військовою 

адміністрацією без проведення аукціону» - до 31 грудня 2022 року; 

від 28 липня 2022 року № 247 «Про Статут комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради» - до 

31 березня 2023 року; 

від 25 серпня 2022 року № 296 «Про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна» - до 31 грудня 2022 року. 

 

 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                підпис        Володимир БОГАЧУК 

 


