
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___28 липня 2022__ року             м. Старокостянтинів                         № ___245________ 

 

 

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 20 липня 2022 року виконані, а саме: 

від 24 грудня 2020 року № 280 «Про затвердження фінансових планів 

комунальних підприємств м. Старокостянтинів на 2021 рік»; 

від 25 лютого 2021 року № 70 «Про затвердження контингенту учнів у 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах на                        

2021-2022 навчальний рік»; 

від 26 серпня 2021 року № 273 «Про стан готовності закладів освіти до 

нового 2021/2022 навчального року»; 

від 09 грудня 2021 року № 410 «Про бібліотечне обслуговування 

мешканців Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 24 березня 2022 року № 82 «Про затвердження Програми заходів 

національного спротиву Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2022 рік»; 

від 14 квітня 2022 року № 104 «Про затвердження звітів про незалежну 

оцінку комунального майна»; 

від 16 червня 2022 року № 180 пункт 2 «Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на                 

2022 рік»; 
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від 16 червня 2022 року № 193 «Про передачу майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради на 

балансуправління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради»; 

від 16 червня 2022 року № 200 «Про передачу майна з балансу 

виконавчого комітету міської ради на баланс комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської 

ради»; 

від 30 червня 2022 року № 210 «Про переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами»; 

від 30 червня 2022 року № 218 «Про надання в оренду нежитлового 

приміщення Старокостянтинівському міськрайонному благодійному фонду 

«Карітас» без проведення аукціону». 

 

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 28 квітня 2022 року № 118 «Про схвалення проєкту Програми 

економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік» – до 30 вересня 2022 року; 

від 12 травня 2022 року № 133 «Про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна» – до 01 жовтня 2022 року; 

від 26 травня 2022 року № 168 «Про передачу приміщення медичного 

пункту тимчасового базування с. Демківці на баланс виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» – до 30 вересня 2022 року; 

від 16 червня 2022 року № 194 «Про передачу майна з балансу 

виконавчого комітету міської ради на баланс комунальних підприємств та 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» – до 30 вересня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


