
 
 

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», регламентом виконавчих органів міської ради, затвердженого 

рішенням 5 сесії Старокостянтинівської міської ради від 15.04.2016 року №10, 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 14 липня 2016 року виконані, а саме: 

від 26.12.2013 р. №505 «Про розміщення Старокостянтинівського міського 

Кризового центру»; 

від 13.03.2014 р. №112 «Про схвалення проекту Програми енергоефективності 

м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки у новій редакції»; 

від 26.03.2015 р. №84 «Про схвалення проекту Програми соціально-економічного 

розвитку м.Старокостянтинова на 2015 рік»; 

від 25.06.2015 р. №199 «Про результати планової ревізії Старокостянтинівського 

міського бюджету»; 

від 12.11.2015 р. №339 «Про діяльність управління соціального захисту населення на 

виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»»; 

від 24.03.2016 р. №100 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на         

ІІ квартал 2016 року»; 

від 28.04.2016 р. №155 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Ізяславська, 2»; 

від 26.05.2016 р. №179 п.4 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

по вул. Покришкіна, 12»; 

від 26.05.2016 р. №185 «Про дозвіл на розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності по вул.1 Травня, 14/1»; 

від 09.06.2016 р. №203 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Героїв чорнобильців, 12»; 

від 09.06.2016 р. №204 «Про дозвіл на укладення та підписання правочинів щодо 

нерухомого майна за участю неповнолітнього Деркача Д.В.». 
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2. Перенести терміни виконання контрольних рішень виконавчого комітету міської 

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

наданих довідок, а саме: 

від 25.02.2016 р. №74 п.7 «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень по 

вул. Попова (військове містечко №10)» до 01.08.2016 р.; 

від 25.02.2016 р. №81 «Про розміщення інформаційної дошки оголошень» до 

25.07.2016 р.; 

від 09.06.2016 р. №205 «Про затвердження розрахунку збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам» до вирішення. 

 

 

 

Заступник міського голови                           підпис                                        В. Камінська 

 

 

 


