
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

___30 червня 2022_року             м. Старокостянтинів                         № ___204___________ 

 

 

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 22 червня 2022 року виконані, а саме: 

від 13 жовтня 2021 року № 344 «Про організацію та забезпечення 

безкоштовним харчуванням учня Остапа ЩЕРБАКОВА»; 

від 11 листопада 2021 року № 369 «Про встановлення пріоритету на 

розміщення зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»»; 

від 25 листопада 2021 року № 380 «Про роботу територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради в умовах створення Старокостянтинівської 

міської територіальної громади»; 

від 25 листопада 2021 року № 392 «Про розгляд подання відділу поліції                

№ 1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області щодо режиму роботи ресторану-

клубу «ГАЗА»»; 

від 14 квітня 2022 року № 97 «Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади»; 

від 26 травня 2022 року № 169 «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



2 

 

виконавчого комітету міської ради, на підставі наданих довідок, а саме: 

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

приміщення без проведення аукціону» – до 01 вересня 2022 року; 

від 24 лютого 2022 року № 49 «Про виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік» – до 30 вересня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 


