
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення терміну 

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 квітня 2016 року №10, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

12 квітня 2018 року  Старокостянтинів   №113 

1. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради, 

що перебували на контролі в організаційно-контрольному відділі виконавчого 

комітету міської ради і станом на 12 квітня 2018 року виконані, а саме: 

від 15 грудня 2016 року № 412 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. І. Франка (бувша в/ч безпілотних апаратів)»; 

від 16 листопада 2017 року № 358 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Ессенська, вул. Софійська, вул. Франка,                      

вул. Острозького, вул. Миру, вул. Челюскіна, вул. Попова»; 

від 28 грудня 2017 року № 403 «Про план роботи виконавчого комітету 

міської ради на І квартал 2018 року»; 

від 08 лютого 2018 року № 51 «Про надання дозволу на формування крони 

зелених насаджень по вул. Миру, 1/138»; 

від 22 лютого 2018 року № 63 «Про дозвіл на вчинення правочинів щодо 

нерухомого майна за участю малолітнього»; 

від 15 березня 2018 року № 90 п. 2 «Про надання дозволу на санітарне 

обрізання крони зелених насаджень по вул. Миру, 3/22»; 

від 15 березня 2018 року № 90 п. 3 «Про надання дозволу на формування 

крони зелених насаджень по вул. Франка, 25»; 

від 15 березня 2018 року № 91 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Франка, 25». 
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2. Перенести термін виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 412 п. 2 «Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень по вул. Миру (військове містечко № 2 «Південне», в/ч – польова 

пошта В 2806)», що перебуває на контролі в організаційно-контрольному 

відділі виконавчого комітету міської ради до 30 листопада 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                  М. Мельничук 


