
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської 

ради та перенесення термінів 

виконання 

16 травня 2019 року Старокостянтинів   № 152 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради Гилюк А.В., відповідно до розпорядження 

міського голови від 08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів міської 

ради, затвердженим 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 16 травня 2019 року виконані, а саме: 

від 26 квітня 2018 року № 124 «Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2017/2018 років та організацію підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в зимових умовах 2018/2019 рр.»; 

від 25 жовтня 2018 року № 337 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру, 19/2»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 2 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Прокоп’юка, 6»; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 6 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Миру (військове містечко № 2 «Південне»,                     

в/ч А 2502)»; 

від 04 квітня 2019 року № 123 «Про дозвіл на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. Попова, 77/2». 

 

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:



 

2 

 

від 14 лютого 2019 року № 63 п. 1 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Рудяка, 19» до 01 грудня 2019 року; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 4 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по пров. Олімпійський, 4» до 01 листопада2019 року; 

від 28 лютого 2019 року № 84 п. 5 «Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень по вул. Косинського (територія автостанції)» до                          

01 листопада 2019 року. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                             підпис                                В. Богачук 

 

 

 

 

 


