
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

08 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 351 

 

 

 

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 квітня 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 08 листопада 2018 року виконані, а саме: 

від 26 жовтня 2017 року № 324 «Про роботу Старокостянтинівського 

міського Кризового центру на виконання Закону України «Про попередження 

насильства в сім’ї»»; 

від 15 березня 2018 року № 78 «Про заходи щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків міста в літній період 2018 року»; 

від 29 березня 2018 року № 96 «Про стан збереження пам’яток історії та 

мистецтва, які розташовані на території міста, закріплення шефів-

піклувальників»; 

від 10 травня 2018 року № 153 «Про демонтаж тимчасової споруди по        

вул. Софійська, 1/3»; 

від 13 вересня 2018 року № 280 «Про розірвання договору з 

автомобільним перевізником Дремлюгою Г.О. на перевезення пасажирів       на 

маршруті загального користування № 3 графік № 12»; 

від 27 вересня 2018 року № 306 «Про приватизацію житла за адресою: 

вул. Попова, буд. 65, секція 34». 
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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 26 квітня 2018 року № 130 «Про дозвіл на укладення та підписання 

правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітнього Билини Б.Р.» до 

01 червня 2019 року; 

від 10 травня 2018 року № 153 «Про демонтаж тимчасової споруди по                  

вул. Софійська, 1/3» до 16 листопада 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                  М. Мельничук 

 


