
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

13 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 402 

 

 

 

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 13 грудня 2018 року виконані, а саме: 

від 14 лютого 2013 року № 50 «Про створення прийомної сім’ї та 

влаштування малолітнього»; 

від 07 червня 2018 року № 177 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Миру, 2/111»; 

від 11 жовтня 2018 року № 318 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств м.Старокостянтинів»; 

від 08 листопада 2018 року № 360 «Про зняття з балансу 

Старокостянтинівської житлово-експлуатаційної контори квартири за 

адресою: вул. Сагайдачного, буд. 37, кв. 4, м. Старокостянтинів». 

  

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 січня 2017 року № 23 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Замкова, 1/1 (територія замку князів Острозьких)» 

до 05 березня 2019 року; 
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від 27 квітня 2017 року № 123 «Про підготовку шкіл, дошкільних 

закладів, позашкільних установ до нового 2017-2018 навчального року» до       

01 грудня 2019 року; 

від 10 серпня 2017 року № 248 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Попова, 65» до 05 березня 2019 року; 

від 26 жовтня 2017 року № 335 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Жукова, 6, вул. Жукова, 8» до 05 березня              

2019 року; 

від 16 листопада 2017 року № 356 п. 5 «Про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень на території міського парку культури 

та відпочинку ім. Федорова» до 05 березня 2019 року; 

від 28 грудня 2017 року № 416 п. 3 «Про надання дозволу на видалення 

зеленого насадження по вул. Острозького, 8» до 05 березня 2019 року; 

від 21 червня 2018 року № 187 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Ізяславська, 78, вул. Технічна, 2/1» до 05 березня 

2019 року; 

від 23 серпня 2018 року № 259 «Про стан підготовки матеріально-

технічної бази закладів освіти та культури міста до нового 2018-                       

2019 навчального року» до 10 грудня 2019 року; 

від 27 вересня 2018 року № 302 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 16/1, 3/23» до 28 грудня              2018 року; 

від 08 листопада 2018 року № 359 «Про затвердження протоколу 

засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на право 

оренди об’єктів комунальної власності» до 25 грудня 2018 року. 

 
  
 

Міський голова                                     підпис                                  М. Мельничук 

 

 


