
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 16 червня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № ______195______ 
 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Наталії ШАБЕЛЬНИК, 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 08 червня 2022 року виконані, а саме: 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 7 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 35»; 

від 24 лютого 2022 року № 52 «Про надання тимчасового дозволу на 

розміщення роздрібної торгівлі по вул. Грушевського, 16». 

  

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 13 жовтня 2021 року № 343 «Про реалізацію Закону України від                 

17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»» – до 31 грудня             

2022 року; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 3 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Центральна в с. Іршики» – до 16 січня 2023 року; 

від 30 грудня 2021 року № 464 пункт 8 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Кожедуба, 4 на території загальноосвітньої школи            

I-III ступенів № 6, вул. Острозького, 40 на території загальноосвітньої школи            

I-III ступенів № 1» – до 01 грудня 2022 року; 
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від 24 лютого 2022 року № 66 «Про взяття на облік безхазяйного майна» – 

до 01 жовтня 2022 року; 

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

приміщення Акціонерному товариству «Укрпошта» без проведення   

аукціону» – до 01 вересня 2022 року; 

від 04 квітня 2022 року № 88 пункт 2 «Про надання в оренду нежитлових 

приміщень без проведення аукціону» – до 01 вересня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


