
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 27 жовтня  2022___ року               м. Старокостянтинів                     № _____394_______ 
 

 

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 19 жовтня 2022 року виконані, а саме: 

від 30 грудня 2021 року № 477 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення без проведення аукціону»; 

від 04 квітня 2022 року № 88 пункт 1 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення Акціонерному товариству «Укрпошта» без проведення аукціону»; 

від 28 квітня 2022 року № 115 «Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2021/2022 років та організацію підготовки об’єктів 

житлово-комунального господарства Старокостянтинівської міської 

територіальної громади до роботи в зимових умовах 2022/2023 років»; 

від 26 травня 2022 року № 167 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення об’єкту торговельної діяльності та надання послуг по                            

вул. Грушевського (набережна)»; 

від 16 червня 2022 року № 191 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення об’єкту торговельної діяльності на території міського пляжу»; 

від 16 червня 2022 року № 192 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення об’єкту торговельної діяльності та надання послуг на території 

міського пляжу»; 
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від 16 червня 2022 року № 197 пункт 2 «Про надання дозволу на 

видалення зелених насаджень по вул. Миру, 7»; 

від 14 липня 2022 року № 228 «Про надання дозволу на відключення 

споживача від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води»; 

від 25 серпня 2022 року № 285 «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 15 вересня 2022 року № 305 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування комунальному некомерційному 

підприємству «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»». 

 

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 30 вересня 2021 року № 317 «Про затвердження посадово-штатної 

структури центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради» – до 15 квітня 2023 року; 

від 15 вересня 2022 року № 329 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 5/4» – до 10 листопада 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


