
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

та перенесення термінів виконання 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу виконавчого 

комітету міської ради Гилюк А.В., керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про організацію контролю за виконанням рішень 

ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови у структурних 

підрозділах виконавчого комітету міської ради, згідно з резолюціями заступників міського 

голови, 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 09 червня 2016 року виконані, а саме: 

- від 28.11.2013 року №458 п.10 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень»; 

- від 11.06.2015 року №165 «Про погодження фінансового плану комунального 

підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради на 2015 рік»; 

- від 11.06.2015 року №166 «Про погодження фінансового плану комунального 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на 2015 рік»; 

- від 25.06.2015 року №189 «Про підсумки навчально-виховної роботи початкових 

спеціалізованих мистецьких закладів у 2014-2015 навчальному році»; 

- від 10.09.2015 року №267 «Про затвердження контингенту учнів у початкових 

спеціалізованих закладах міста на 2015-2016 навчальний рік»; 

- від 24.12.2015 року №418 «Про результати перевірки стану організації харчування у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста»; 

- від 28.04.2016 року №149 «Про приватизацію житла за адресою: вул.Франка, 

буд.27, секція 120»; 

- від 26.05.2016 року №179 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.Жукова, 2». 

2. Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету міської ради, 

що перебувають на контролі в організаційно-контрольному відділі, на підставі наданих 

довідок, а саме: 
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- від 28.08.2014 року №303 «Про погодження мережі стоянок легкових автомобілів 

і таксі в м.Старокостянтинів» – до 01.10.2016 року; 

- від 28.04.2016 року №155 п.2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул.20 дистанція колії,10 (ДНЗ №4 "Вишенька")» – до 01.12.2016 року; 

- від 28.04.2016 року №155 п.3 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул. Пушкіна,47» – до 01.12.2016 року; 

- від 26.05.2016 року №179 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул. Покришкіна,12» – до 01.07.2016 року. 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                                    Г. Куць 

 

 

 
 

                                                  

 

 


